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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program praktik pendidikan lapangan (PPL) X 

Fakultas Teologi UKSW dengan teori in service training. Penelitian ini menggunakan penelitian 

pustaka untuk mengkaji peran in service training dalam program PPL X Fakultas Teologi 

Universitas Kristen Satya Wacana. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah bersifat 

deskriptif dan pendekatan secara kualitatif guna memperkaya penelitian ini. Ketika mahasiswa 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan maka mereka dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki baik secara formal maupun informal. 

Keterampilan yang diberikan mahasiswa kepada jemaat dapat ditingkatkan kembali oleh jemaat 

ataupun lembaga setempat guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada sesama. Pada 

akhirnya setiap mahasiswa yang sedang berproses dengan pendampingan dari seorang mentor 

perlu adanya kerja sama untuk saling membina dan memperlengkapi serta memperhatikan 

pedoman PPL yang akan menuntun mentor dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab kepada warga jemaat. Peran dari warga jemaat sebagai tempat belajar 

mahasiswa ketika berproses memiliki peran yang besar karena warga jemaat juga diberikan 

kesempatan untuk saling memberikan dukungan kepada mahasiswa dalam mengemban tugas dan 

tanggung jawabnya. 

 

 

Kata kunci : Program PPL X, Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Teori In 

Service Training 
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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) merupakan salah satu 

fakultas yang mengajarkan tentang kehidupan manusia baik secara keimanan maupun sosial 

dengan berlandaskan Firman Tuhan sebagai pedoman hidup dalam keseharian. Fakultas teologi 

tidak hanya berbicara tentang teori melainkan juga berbicara tentang praktik lapangan yang dapat 

membentuk setiap pribadi dalam berproses menjadi seorang hamba Tuhan dalam konteks gereja. 

Karena itu, Fakultas Teologi UKSW memberikan kesempatan kepada para setiap pribadi 

(mahasiswa) untuk belajar mengenal tentang kehidupan berjemaat dan melatih diri untuk 

menjadi seorang pemimpin dan pengajar kepada jemaat melalui Praktik Pendidikan Lapangan 

atau PPL. 

PPL merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan secara nyata di lapangan sebagai 

bentuk untuk memperlengkapi setiap pribadi yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab di salah satu gereja atau lembaga sosial.
1
 Ketika  menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya setiap mahasiswa dapat  mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki secara teori yang didapatkan selama perkuliahan dan dipraktikkan secara nyata di 

lapangan disalah satu lokasi sebagai tempat belajar. Pengetahuan serta keterampilan yang 

dimiliki oleh setiap mahasiswa dapat mempunyai manfaat atau memiliki nilai daya guna yang 

berarti bagi kehidupan lembaga atau jemaat setempat. Mengingat judul yang diambil oleh 

penulis dalam konteks gereja, maka setiap mahasiswa yang sedang berproses dalam 

mengembangkan teori dan keterampilan yang dimilikinya dapat membentuk sikap dan 

memperlengkapi setiap mahasiswa sebagai calon pelayan gereja dalam memaknai akan 

panggilan dan pengutusan dari Tuhan Yesus Kristus. 

Tujuan dari pelaksanaan PPL kepada setiap mahasiswa yang sedang berproses yaitu 

mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang calon pekerja Gereja dan mengajarkan mereka 

untuk:
2
 

1. Menjadi seorang pengajar kepada warga jemaat yang dilandasi oleh Firman Tuhan 

sebagai pedoman kehidupan setiap pribadi. 

                                                           
1
 Pedoman Praktek Pendidikan Lapangan (PPL), (Salatiga: UKSW, 2016), 1 

2
 Pedoman Praktek Pendidikan Lapangan (PPL), 1 
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2. Membina setiap warga jemaat sebagai salah satu bentuk untuk tetap membangun 

persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat untuk menjadi jemaat yang misioner 

dengan tuntunan dari Roh Kudus. 

3. Menjadi seorang pembimbing bagi setiap warga jemaat yang memiliki berbagai persoalan 

dengan memberikan jalan keluar yang terbaik. 

4. Mengenal akan sistem pengorganisasian dan administrasi jemaat untuk meningkatkan 

kualitas kerja pelayanan secara kreatif dan teratur. 

5. Menjadi seorang teladan yang memberikan dampak positif bagi siapapun dengan 

menerjemahkan kehidupan kristiani dalam hidup keseharian. 

Manfaat dari pelaksanaan PPL dalam konteks jemaat ini memberikan pengalaman belajar 

untuk berproses dalam berpelayanan, mengenal tentang tata cara berkehidupan dalam bidang 

pengorganisasian serta melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang dapat membentuk sikap dan 

memperlengkapi setiap mahasiswa dalam berproses untuk menjadi calon pengerja Tuhan Yesus 

Kristus di jemaat serta memaknai akan panggilan dan pengutusan yang sedang dilakukannya. 

Adapun prosedur pelaksanaan praktik pendidikan lapangan diatur sebagai berikut: 

Tabel 1. Prosedur pelaksanaan program praktek pendidikan lapangan
3
  

No Pelaksanaan Praktek Tujuan Tempat Pelaksanaan 

1.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap I 

Melakukan observasi/pelitian 

kegiatan pelayanan jemaat 

Berbagai kegiatan 

pelayanan yang berada 

di Jemaat 

2.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap II  

Mengenal sistem kurikulum 

pengajaran sekolah minggu 

Kategorial anak  

3.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap III 

Mempelajari tentang 

perkembangan dan spiritual remaja 

Kategorial remaja 

4.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap IV 

Mengenal kehidupan dan 

tantangan yang dihadapi para 

pemuda 

Kategorial kaum 

pemuda 

                                                           
3
 Pedoman Praktek Pendidikan Lapangan (PPL), 2-45 
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5.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap V 

Mempelajari keberagaman 

kehidupan keluarga, kaum Ibu, 

Bapak, dan Lansia 

Ibadah Keluarga, 

Kaum Ibu, Bapak dan 

Lansia 

6.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap VI 

Mempelajari pokok pembelajaran 

katekisasi, liturgi dan musik gereja 

Kelas katekisasi sidi 

dan baptis, liturgi, 

musik gereja 

7.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap VII 

Mempelajari tentang pelayanan 

pastoral dan diakonia 

Pelayanan pastoral 

(kunjungan) dan 

diakonia 

8.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap VIII 

Mempelajari tentang administrasi 

jemaat, laporan keuangan dan 

inventaris 

Kantor Sekretariat 

Gereja 

9.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap IX 

Mempelajari tentang pelayanan 

sosial kepada masyarakat 

Lembaga pendidikan, 

penelitian, swadaya 

masyarakat, penjara 

10.  Praktek Pendidikan 

Lapangan Tahap X 

Mempelajari dan mengembangkan 

kreativitas secara nyata dilapangan 

meliputi seluruh kegiatan 

kategorial yang melibatkan 

kapasitas mahasiswa dalam bidang 

homiletika, liturgika, dan 

pelayanan pastoral  

Salah satu gereja yang 

telah ditentukan 

 

Praktik pendidikan lapangan (PPL) tahap X menurut kurikulum tahun 2016 merupakan 

salah satu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara nyata di lapangan sebagai salah satu 

bukti untuk memenuhi tugas panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus sebagai calon pelayan di 

gereja. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh setiap mahasiswa ketika 

menjalani masa PPL tahap X disalah satu jemaat ditetapkan oleh pimpinan tertinggi (Majelis 

Sinode) dari denominasi gereja. Pelaksanaan PPL tahap X ini juga memberikan pengalaman 

kepada setiap pribadi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya 

sebagai bentuk pengajaran kepada warga jemaat. Namun realita yang ada di lapangan ketika 

setiap mahasiswa sedang berproses dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya 

serta melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan sebagai calon pelayan di gereja, mereka 
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sering dibanding-bandingkan oleh warga jemaat dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian 

sehingga perlu adanya pembinaan kepada warga jemaat dalam memaknai kehadiran seorang 

mahasiswa praktek dan sejenisnya. 

Teori yang digunakan untuk melakukan penelitian secara mendalam adalah teori “In 

service training” sebagai penuntun untuk menjelaskan tentang pelatihan dan pembinaan. In 

service training ialah salah satu bentuk usaha pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh 

setiap pribadi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama sebagai mahasiswa 

praktik. In service training ini dapat dikatakan sebagai suatu program serta metode pelatihan dan 

pembinaan secara nyata di lapangan dengan pendampingan seorang pengawas (mentor). Selain 

itu, istilah lain yang dipergunakan ialah upgrading atau penataran dan inservice education yang 

mempunyai tujuan yang sama.
4
 Teori in service training ini dapat diberikan kepada siapapun 

sebagai bentuk untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki setiap pribadi 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan. 

Jadi dalam hal di atas, teori in service training ini menjelaskan suatu usaha untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pribadi dalam 

bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan serta dapat 

meningkatkan kinerja dan mempertahankan profesionalisme dalam melakukan tugas tersebut.
5
 

Berdasarkan dari unit pengamatan penulis dengan realitas yang ada di beberapa gereja 

atau jemaat ialah warga jemaat selalu membandingkan-bandingkan tentang sistem kinerja 

pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang dilakukan antara mahasiswa praktik sebelumnya atau 

dari fakultas/universitas lain dengan sekarang dan keinginan jemaat untuk menuntut setiap 

mahasiswa praktik dalam berbagai hal selalu terjadi sehingga penulis mengangkat judul tentang 

Kajian “In Service Training Theory” terhadap Program PPL X di Fakultas Teologi Universitas 

Kristen Satya Wacana. Dalam latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah pada 

penulisan Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana program PPL X pada Program Studi Ilmu Teologi 

Fakultas Teologi UKSW di kaji dari teori In Service Training.” Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan program PPL X pada Program Studi Ilmu Teologi Fakultas Teologi UKSW 

dengan in service training. 

                                                           
4
 M. Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 

96 
5
 M. Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 94 
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Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian secara pustaka 

dengan menggunakan metode penulisan secara deskriptif. Metode deskriptif adalah salah satu 

metode untuk mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial dengan mendeskripsikan 

konsep yang berlandaskan atas unit dan rumusan permasalahan.6 Penulis menggunakan metode 

deskriptif karena sesuai dengan pusat perhatian dari judul tersebut yaitu kajian in service training 

terhadap program PPL X Fakultas Teologi UKSW. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis 

untuk melakukan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

secara ilmiah untuk memahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

II. TEORI IN SERVICE TRAINING 

2.1 Pengertian In Service Training Secara Umum 

Secara umum ada beberapa pengertian tentang pembinaan dan pelatihan yang dikemukakan 

menurut para ahli antara lain: 

a. Sumarno mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan pada dasarnya tidak berbeda. 

Pendidikan merupakan proses pengalaman yang menghasilkan kesejahteraan pribadi, baik 

lairiah maupun batiniah. Pelatihan adalah keseluruhan proses tehnik dan metode belajar 

mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
7
 

b. Wijaya mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan akan memberikan bantuan pada masa 

yang akan datang dengan jalan pengembangan pola pikir dan bertindak, terampil dalam 

berpengetahuan serta mempunyai sikap dan pengertian yang tepat untuk melaksanakan 

pekerjaan.
8
 

Pendidikan dan pelatihan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebab 

pendidikan dan pelatihan ini mengajarkan tentang cara kerja secara praktek dan teori serta salah 

satu program pembinaan bagi setiap mahasiswa yang sedang berproses. Secara umum teori in 

service training ini juga berguna bagi setiap mentor sebagai salah satu bentuk pendidikan dan 

                                                           
6
 Sanapiah Faisal, Format-format penelitian sosial, (Jakarta : CV.Rajawali, 1989), 20 

7
 Swasto. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengaruhnya terhadap kinerja dan Imbalan, (Malang: 

1992), 76 
8
 Agus. Manajemen Prestasi Kerja,  (Jakarta:Rajawali, 1986), 76 
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pelatihan ketika diberikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk membimbing 

dan membina. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pengajaran seumur hidup 

sesuai dengan profesinya yaitu sebagai pendidik, untuk memperoleh pendidikan yang baik maka 

disediakan kursus belajar untuk memberikan kesempatan kepada mentor untuk menyegarkan dan 

mendalami pengetahuan mereka serta mengembangkan profesi secara lisensi dasar (pendidikan 

pedagogis dan andragogi).9 

Teori in service training adalah salah satu sistem pengajaran yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada trainee dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang minat dengan pendampingan seorang 

supervisor lapangan (mentor). In service training ini juga memberikan dampak yang baik bagi 

trainee karena memiliki salah satu daya pikat yang kuat dalam mengembangkan maupun 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada setiap aspek bidang tertentu. Melalui in 

service training ini, program pendidikan dan pelatihan dapat berjalan sesuai dengan harapan 

yang diinginkan dari setiap mahasiswa dan mentor walaupun terdapat perbedaan sudut pandang 

dari berbagai pihak tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan 

serta keterampilan. Program pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (education and 

training) juga mengajarkan tentang tata cara berkehidupan bersosial sebagai salah satu pengikat 

untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. In service training ini juga 

mengembangkan pola pikir setiap pribadi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

sehingga sistem kinerja yang dilakukan dapat menghasilkan salah satu karya terbaik dan dapat 

menjadi contoh bagi orang lain. 

2.2 Pengertian In Service Training menurut Para Ahli 

 Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian in service training secara umum, ada beberapa 

tokoh yang mempunyai dasar pemahaman yang berbeda untuk mengembangkan pengetahuan 

serta keterampilan dalam berbagai pengajaran antara lain: 

a. Wexley dan Yulk menyatakan pemahaman tentang teori In Service Training dalam buku 

yang ditulis oleh Anwar Prabu Mangkunegara bahwa “Training  and  development  are  

term  is  referring  to  planned  efforts designed  facilitate  the  acquisition  of  relevant  

                                                           
9
 Tatjana Devjak, In-Service Teacher Education and Training: Motive, Objective and Evaluation, Edisi 1 

(Ljubljana: Faculty of Education, 2007), 1. 
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skills,  knowledge  and attitudes  by  organizations  members.  Development  focuses  more  

on improving  the  decision  making  and  human  relations  skills  and  the presentation of a 

more factual and narrow subject matter.” Pelatihan dan pengembangan merupakan satu 

kesatuan yang berhubungan dengan berbagai usaha-usaha yang telah direncanakan atau 

dirancang sebaik mungkin untuk mencapai suatu penguasaan keterampilan, pengetahuan 

serta sikap setiap pribadi dalam berorganisasi. Pengembangan yang difokuskan oleh Wexley 

dan Yulk ialah meningkatkan keterampilan dalam mengambil suatu keputusan serta 

menjalin relasi/hubungan sesama manusia (human relations).
10

 

b. Dessler menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan oleh setiap pribadi merupakan salah 

satu kebutuhan yang baik guna meningkatkan kualitas keterampilan kinerja yang akan 

mereka jalani ketika pertama kali masuk dalam dunia pekerjaan.
11

 

c. Mutiara  S. Panggabean menyatakan   bahwa    pelatihan    merupakan suatu orientasi pada 

setiap pekerjaan guna meningkatkan suatu keterampilan yang dimiliki oleh setiap pribadi. Di 

sisi lain Mutiara Panggabean juga menyatakan bahwa orientasi ini lebih memfokuskan diri 

terhadap pendidikan karena peningkatan kemampuan setiap pribadi untuk memahami dan 

menginterpretasi pengetahuan, bukan mengajarkan kemampuan secara teknis.
12

 

d. Pemahaman Cormick tentang program pelatihan ialah  “An organization should commit its 

resources to training activity only if  in  the  best  judgement  of  the  managers,  the  

training  can  be expected  to  achieve  some  results  other  then  modifying  employee 

behavior. it must also support some organizational and goal, such as more  efficient  

production  or  distribution  of  goods  and  services, reduction  of  operating  costs,  

improved  quality,  or  more  effective personal relation”. Menurutnya bahwa suatu 

organisasi perlu melibatkan setiap pribadi atau anggota untuk mengambil bagian dalam 

berbagai aktivitas pelatihan yang disetujui oleh atasan atau pimpinan tertinggi dan pelatihan 

yang diikuti oleh setiap pribadi yaitu untuk mencapai suatu hasil yang terbaik dari pada 

                                                           
10

 Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 2009), 43 
11

 Ali Chaerudin. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan SDM, (CV. Jejak: 2018), 263 
12

 Rifky Mohammad Lutfy “Pengaruh Pelatihan ISO 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas 

Kerja Karyawan pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan 

Jakarta, 2015), 8 
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memodifikasi. Hal ini juga perlu adanya dukungan dari setiap organisasi-organisasi yang 

terlibat dan membangun hubungan pribadi secara efektif.
13

 

e. Widodo menyatakan bahwa pelatihan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan 

setiap individu dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis dan 

profesional dalam minatnya. Selain itu, pelatihan juga merupakan proses pengajaran atau 

pembelajaran yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar.
14

 

f. Rachmawati menyatakan bahwa pelatihan merupakan suatu wadah untuk setiap pribadi yang 

didalamnya memperoleh pengajaran tentang sikap, kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan.
15

 

g. Rivai dan Sagala menyatakan bahwa pelatihan itu merupakan suatu proses yang dilakukan 

secara sistematis untuk mengubah suatu sikap atau tingkah laku bagi setiap pribadi/individu 

untuk mencapa suatu tujuan dalam pergorganisasian.
16

 

Dari berbagai pengertian tentang teori in service training yang diungkapkan oleh para ahli, 

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa in service training merupakan suatu pendekatan 

yang memberikan tentang pengajaran, pemahaman dan memberikan kesempatan untuk 

berpraktik secara nyata dengan pendampingan dari mentor, didalamnya in service training juga 

memberikan evaluasi bagi mahasiswa dalam kegiatan. Di sisi lain in service training bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan, mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lapangan. 

2.3 Tujuan dan Pengembangan In Service Training 

In service training ini memiliki tujuan umum yaitu:
17

 

a. Meningkatkan efisiensi kinerja setiap pribadi dalam melaksanakan setiap tugas 

“Apa yang diukur akan dilakukan” ungkapan David Osborne dan Ted Gaebler menurutnya 

efisiensi kinerja merupakan salah satu tolak ukur dalam kinerja pelayanan kepada publik yang 

                                                           
13

 Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia, 46 
14

 Widodo Suparno Eko, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Pustaka Belajar, 

Yogyakarta: 2015), 82 
15

 Ike Rachmawati Kusdyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Andi, Yogyakarta: 2008), 110 
16

 Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori 

ke Teori Praktik, (PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2011), 212 
17

 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (PT. Rosda, 

Bandung: 2011), 45  
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cenderung memberikan dampak.
18

 Efisiensi kinerja yang dilakukan setiap pribadi ketika 

melaksanakan tugas tentunya akan memberikan dampak karena itu merupakan hal utama dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih baik. 

b. Meningkatkan produktifitas kinerja setiap pribadi 

Dalam produktifitas kinerja pelayanan salah satu hal pengajaran yang diberikan yaitu dapat 

menumbuh kembangkan ide pemikiran dari setiap pribadi karena di dalamnya terdapat 

pengajaran tentang kesiapan diri atau mental yang sedang diuji.
19

 

c. Meningkatkan mutu kerja layan dari berbagai pihak 

Mutu kinerja pelayanan yang diberikan setiap pribadi ketika berada di lapangan merupakan 

salah satu bentuk yang dapat membangun kehidupan karakter dan spiritualitas dari setiap pribadi 

dan memberikan perubahan dalam diri seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam 

memaknai panggilan dan pengutusan.  

Pelaksanaan in service training dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal 

teori ini dapat dilaksanakan melalui lokakarya maupun seminar tertulis maupun lisan, sedangkan 

untuk kegiatan informal tersebut teori dapat digunakan secara individual maupun kelompok 

sebagai tindakan nyata atau simulasi. Uraian di atas merupakan tata cara pelaksanaan in service 

training secara formal dan informal maka melalui dua cara tersebut setiap pribadi serta pihak 

instansi atau lembaga dapat mengembangkan secara umum antara lain:20 

a. Pengembangan formal 

Setiap pribadi yang sedang berproses dapat mengikuti berbagai kegiatan pendidikan serta 

pelatihan yang diberikan tugas oleh pihak dimana sedang melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab, karena salah satu point untuk meningkatkan kinerja ialah mengikuti program pembinaan 

supaya setiap pribadi memiliki wawasan yang luas. 

  

                                                           
18

 Bachrudin Syahroni. Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pendidikan: (Survei di Dinas Pendidikan se-

Wilayah III Cirebon), (Deepublish, Group CV. Budi Utama, Yogyakarta:2015), 26 
19

 Dr. Ahmad Susanto M.Pd, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, Strategi dan 

Implementasinya, (Prenada Mulia, Jakarta: 2016), 110 
20

 Siagian. Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 35 
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b. Pengembangan informal 

Setiap pribadi yang sedang berproses dalam tugas dan tanggung jawabnya dapat 

mengembangkan pemikiran secara luas dengan mempelajari atau memahami setiap buku-buku 

yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang minat yang sedang 

ditekuninya. 

Pengembangan profesionalitas yang dilakukan oleh setiap mahasiswa merupakan salah satu 

proses pembelajaran seumur hidup karena pengalaman belajar bagi mereka merupakan peran 

penting dalam kehidupannya. Oleh karena itu pendidikan seumur hidup juga dapat 

mengembangkan kompetensi bagi kehidupan setiap mahasiswa dan belajar seumur hidup  juga 

merupakan formula umum yang di dalamnya dapat menggabungkan semua jenis pembelajaran 

dan pendidikan. Kualitas pendidikan yang didasarkan pada prinsip pendidikan seumur hidup 

dapat melampaui perbedaan pada awal sampai akhir kinerja pelayanan dalam berprofesi.21 

2.4 Tanggung Jawab Pelaksanaan In Service Training  

Pengembangan profesional yang dilakukan oleh setiap pribadi merupakan proses 

pembelajaran seumur hidup, dimana pengalaman belajar memiliki peran penting dalam 

perjalanan kehidupan sebab ia adalah seorang guru untuk mencapai salah satu kesuksesan setiap 

pribadi dalam menata masa depan. Pengetahuan teoritis dan formal merupakan landasan bagi 

setiap pribadi sebagai bentuk refleksi kehidupan berpelayanan dalam membina setiap pribadi 

dalam berproses. Program pendidikan dan pelatihan merupakan suatu program pembinaan yang 

dibangun atas dasar untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam setiap proses. 

Karena program pelatihan ini bersifat komprehensif dan juga menghadiri pendidikan karena 

keinginan mereka untuk bertukar pengalaman, contoh praktik yang baik dengan yang lain dan 

karena kontak dengan para ahli di bidang yang mencakup program tertentu.  

In service training juga merupakan suatu program yang dapat memberikan sumbangsih atau 

pengalaman positif. Teori ini membantu untuk menghargai setiap mahasiswa dalam 

menyampaikan suatu kinerja yang baik dan dapat memberikan keuntungan dari hasil yang telah 

dikerjakan. Menanamkan pengetahuan kepada setiap pribadi atau siapapun memiliki dampak 

                                                           
21

Tatjana Devjak dalam A. Pollack. “In-Service Education and Training As A Factor in The Development 

of Teachers Competencies”, Vzgoja in izobraževanje Edisi 40, cet-3 (2009), 5-12. 
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bagi sekitar dan mungkin ada lebih banyak program in service training untuk memungkinkan 

setiap mahasiswa dalam memperoleh lebih banyak keterampilan dan meningkatkan kinerja 

pelayanan mereka. Dalam konteks umum, dapat dikatakan bahwa in service training tidak hanya 

berguna untuk suatu lembaga pendidikan melainkan juga kepada suatu instansi dalam hal ini 

termasuk Gereja. Hal ini karena selain dari berbagai pokok permasalahan yang ada, maka teori 

ini juga membantu untuk berbagi ilmu/pengajaran tentang pengetahuan serta keterampilan 

kepada instansi yang belum sempat terlibat dalam program in service training ini. Setiap instansi 

atau lembaga yang menerapkan in service training dapat membantu mengubah suatu sistem 

kinerja pelayanan dengan berbagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dilatih seperti halnya ketika mereka mampu mempersiapkan materi 

pengajaran dalam pelayanan untuk meningkatkan pengajaran yang akan disampaikan dan 

membantu setiap mahasiswa dalam memahami suatu kinerja pengajaran pelayanan yang lebih 

baik. In service training ini harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan, instansi maupun 

setiap pribadi yang akan berproses supaya tidak terjadi perbandingan yang dialami oleh setiap 

mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diminatinya.
22

 

Selain itu pengurus/pihak dari lembaga maupun instansi harus memberikan peluang 

pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan secara efektif. Tujuan moral 

dari in service training merupakan agen perubahan dari keterampilan secara pedagogis dan 

memberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin dalam berbagai konteks. Setiap 

mahasiswa yang sedang berproses di lembaga maupun instansi, mereka harus menjadikan lokasi 

tersebut sebagai tempat belajar atau komunitas yang dapat membentuk dan memperlengkapi 

dirinya ketika sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta dapat mengembangkan 

suatu keterampilan dan pengetahuan yang telah diberikan melalui pengajaran. In service training 

mengatakan bahwa betapa pentingnya suatu kinerja pelayanan pendidikan dan pelatihan dalam 

kehidupan setiap pribadi yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mewujud 

nyatakan keterampilan dan pengetahuan. In service training juga merupakan suatu kinerja untuk 

mengubah maupun meningkatkan suatu sistem pelayanan yang buruk menjadi lebih baik.  
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 Christopher Bischof, Teaching Britain: Elementary Teachers and the State of the Everyday, 1846-1906 

(Oxford Unversity Press: 2019), 91 

 



12 
 

In service training atau pelatihan dalam kepejabatan merupakan bagian integral dari suatu 

program pembinaan yang dilaksanakan oleh setiap instansi-intansi tertentu dengan menerima 

kehadiran setiap pribadi yang sedang berproses dalam pembentukan dirinya melalui tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan. Program in service training ini tentunya memberikan 

pengarahan yang cukup baik sebab program ini membantu tentang tata cara kehidupan 

kepemimpinan serta melihat kelebihan dan kelemahan antara pribadi yang sedang berproses 

dengan pihak instansi setempat dan in service training ini dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan yang belum terselesaikan dengan baik.  

Program in service training merupakan suatu program pengajaran untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan pendidikan. In service training juga menjadi sangat efektif di negara maju dan 

berkembang karena banyak kesempatan yang digunakan untuk mengembangkan suatu 

keterampilan serta pengetahuan dalam kinerja pelayanan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa 

maupun lembaga ataupun instansi. In service training juga memungkinkan kepada setiap 

mahasiswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang apa yang mereka harus 

diajarkan dan bagaimana harus disampaikan.
23

 

Pelatihan juga merupakan suatu konsep program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

suatu pemahaman pengetahuan dan keterampilan setiap individu yang dapat berkembang secara 

pesat apabila dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah serta mencucurkan air mata 

dalam pembentukan setiap pribadi/individu. Selain itu, dalam suatu proses peningkatan 

keterampilan dan pengetahuan ada model pelatihan yang dilakukan antara lain dengan magang 

atau kerja lapangan dimana didalamnya dapat mengembangkan suatu keterampilan serta 

pengetahuan yang dimiliki dan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok yang  memiliki  

kebutuhan  dan  tujuan  belajar  yang  sama antara seorang, dua orang maupun lebih. Salah satu 

dasar dibangunnya model pelatihan yaitu untuk memberikan suatu pengajaran dan pembelajaran 

yang bergantung pada situasi dan kondisi guna memenuhi kebutuhan dan tujuan pelatihan dapat 

tercapai apabila saling membangun komunikasi kepada sesama
 
(mentor dan peserta in service 

training).
 24
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 Andy Hargreaves, Teaching in the Knowledgw Society: Eduaction in the Age of Insecurity (Professional 

Learning Series), edisi berilustrasi (Teacher College Press: 2003), 26-30 
24
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Dalam setiap proses pendidikan dalam hal ini PPL X, harus memiliki seorang mentor 

sebagai pendamping yang memiliki syarat dengan tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

diukur. Setiap mahasiswa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mendidik kepada 

sesama dan oleh karena itu mentor dan mahasiswa harus terlibat dalam berbagai jenis kegiatan 

secara formal dan informal yang dapat membantu mengembangkan berbagai pengajaran yang 

akan diberikan serta mempraktikkan dan hal utama yaitu berkomitmen dengan sungguh-sungguh 

baik dalam hati serta pikiran.
25

 Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap mentor dalam 

mendidik, mengajar serta membina setiap muridnya yaitu menanamkan kinerja belajar yang 

ekstra kepada mahasiswa.
26

 Selain itu, seorang mentor juga harus menanamkan dalam diri 

mahasiswa untuk mendorong belajar selama seumur hidup karena ini bisa membangun sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan pelatihan secara eksternal maupun internal juga 

diperlukan untuk mengembangkan pendidikan secara luas.
27

 

III. Pelaksanaan Program Praktik Pendidikan Lapangan Fakultas Teologi Universitas 

Kristen Satya Wacana 

3.1 Sejarah Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana 

Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dilembagakan pada tahun 

1969 dengan gelar Sarjana Muda Teologi. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tahun 

1974 Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana ini melengkapi gelarnya dengan secara 

lengkap (Strata-1) untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan gereja dengan memiliki keahlian 

dalam menganalisa sosial serta memahami interaksi sosial kepada masyarakat sekitar. Fakultas 

Teologi Universitas Kristen Satya Wacana ini sebelumnya merupakan salah satu fakultas yang 

dikembangkan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam program studi Pendidikan 

Agama Kristen yang telah dilembagakan lebih dahulu pada tahun 1959. Mengingat 

perkembangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semakin pesat sebab banyak yang 

mengambil program studi Pendidikan Agama Kristen (PAK), sehingga perlu adanya program 

studi yang membidangi konseling pastoral dan Pembinaan Warga Gereja (PWG). Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka pimpinan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengambil 

                                                           
25

 R. Essel, E. Badu, W. Owusu-Boateng & Albert A. Saah, “In-Service Training: An Essential Element in 

the Professional Development of Teachers”, Malaysian Journal of Distance Education, Edisi 11, cet-2 (2009), 56. 
26

 R. Essel, E. Badu, W. Owusu-Boateng & Albert A. Saah “In Service Training”, 56 
27
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keputusan untuk membuka Program Studi Ilmu Teologi yang didalamnya setiap mahasiswa 

dapat menumbuh kembangkan bidang minatnya sesuai dengan kemampuan melalui karya 

tulisnya.
28

 

Seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini, Fakultas Teologi Universitas Kristen 

Satya Wacana berkembang semakin pesat dengan kehadiran mahasiswa. Jumlah mahasiswa 

Fakultas Teologi sampai pada data tahun 2018 berjumlah 713 mahasiswa aktif.  

Tabel 2. Data Mahasiswa Fakultas Teologi yang aktif dan tidak aktif per Mei 2019 

Angkatan Jumlah Mahasiswa Mahasiswa Aktif Mahasiswa Tidak Aktif 

2015 120 108 12 

2016 136 126 10 

2017 195 176 19 

2018 314 303 11 

Sumber : Data Fakultas Teologi diakses pada tanggal 26 Juni 2019 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengikuti program praktik 

pendidikan lapangan (PPL) tahap X, setiap mahasiswa diberikan kewajiban untuk mengambil 

mata kuliah terlebih dahulu sebagai bekal dan pemahaman teori-teori untuk melaksanakan 

praktik di lapangan. Mata kuliah tersebut antara lain: Konseling pastoral, Homiletika, Pendidikan 

Agama Kristen, PPL I – IX, Liturgi dan Musik Gereja, Hermeneutik Perjanjian Lama dan 

Hermeneutik Perjanjian Baru.   

3.2 Pengertian Praktik Pendidikan Lapangan 

Praktik Pendidikan Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengajaran yang 

dilakukan secara nyata oleh setiap mahasiswa disalah satu lembaga atau gereja yang telah 

ditentukan sebagai tempat belajar. Dalam proses pengajaran di lapangan, setiap mahasiswa dapat 

membentuk serta melatih dirinya untuk memaknai akan tugas dan tanggung jawab yang akan 

memperlengkapi mereka pada masa yang akan datang dalam memimpin suatu lembaga atau 

gereja. Selain itu dalam pelaksanaan PPL ini mempunyai maksud serta tujuan yang menjadi 

dasar utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu memperkenalkan kepada 
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setiap mahasiswa dengan berbagai program yang dikerjakan oleh gereja serta lembaga sosial dan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai jenis kegiatan 

pelayanan yang berhubungan dengan gereja dan masyarakat. Selanjutnya dalam pelaksanaan 

PPL ini juga memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mengembangkan berbagai 

keterampilan, kemampuan serta pengetahuan yang ditelah diajarkan dalam perkuliahan dan 

mempraktikkan kepada warga jemaat sebagai wadah pembinaan yang akan 

memperlengkapinya.
29

 

3.3 Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Pendidikan Lapangan 

Latar belakang dari pelaksanaan praktik pendidikan lapangan (PPL) Fakultas Teologi 

Universitas Kristen Satya Wacana yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengenal dan memahami tentang berbagai jenis kegiatan pelayanan dalam gereja maupun 

lembaga sosial.  Mengingat pelaksanaan PPL ini berada dalam konteks gereja dan lembaga sosial 

maka dari itu, gereja dan lembaga sosial merupakan tempat laboratorium sosial dan spiritualitas 

bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang kehidupan berorganisasi dan mempraktikkan ilmu 

pengetahuan yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan melalui ruang kehidupan 

bergereja dan bermasyarakat. Karena itu, peran dari pihak gereja serta lembaga sosial sangat 

berdampak bagi kehidupan mahasiswa yang sedang berproses agar dapat membina, 

memperlengkapi dan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai kehidupan Kristiani kepada 

sesama.
30

  

3.4 Pelaksanaan Praktik Pendidikan Lapangan I – IX di Jemaat dan Lembaga 

Dalam menata masa depan sebagai seorang pelayan atau pemimpin di suatu tempat (Gereja 

atau lembaga) maka setiap mahasiswa diberikan pembekalan serta pengajaran tentang kehidupan 

berjemaat secara nyata, adapun tahapan pelaksanaan PPL di jemaat dan lembaga yang dilakukan 

bersama team yang penempatannya diatur oleh fakultas. Adapun pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap antara lain 
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1. Praktik Pendidikan Lapangan tahap I 

Pelaksanaan praktik pendidikan lapangan tahap I ini setiap mahasiswa diberikan tugas dan 

tanggung jawab untuk mengenal berbagai jenis kegiatan pelayanan yang sering dilakukan oleh 

lembaga atau jemaat setempat dan tujuan dalam pelaksanaan PPL tahap I ini memberikan 

kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk meneliti tentang tata cara pelaksanaan berbagai 

kegiatan didalamnya sebagai bahan pengajaran ketika nantinya mereka diberikan kesempatan 

untuk melayani. Berbagai jenis kegiatan harus terlibat baik dari anak-anak sampai dengan lanjut 

usia guna membina setiap mahasiswa maupun kategorial untuk saling memperlengkapi serta 

membangun sumber daya insani terutama bagi setiap anggota warga jemaat.
31

 

2. Praktik Pendidikan Lapangan tahap II 

Tidak terlepas dari praktik pendidikan lapangan tahap I yang kemudian dilanjutkan pada 

tahap ke II. Pelaksanaan masa praktik pendidikan lapangan (PPL) tahap ke II setiap mahasiswa 

diperhadapkan dengan kategorial anak-anak yang notabenenya memiliki kelebihan serta 

kelemahan dari setiap diri anak-anak dan pada masa praktik tahap II ini setiap mahasiswa 

diberikan kepercayaan untuk mendampingi maupun melayani anak-anak dari usia balita sampai 

dengan kelas 6 SD. Pada kategorial anak-anak, setiap mahasiswa dapat menumbuh kembangkan 

berbagai pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki dalam konteks kategorial anak. Sebab 

kategorial anak merupakan salah satu kategorial yang menuju masa remaja dan cara berpikir dari 

setiap anak (terutama kelas 3 sampai 6 SD) sangat kritis.32 

3. Praktik Pendidikan Lapangan tahap III 

Pada masa praktik lapangan tahap ke III setiap mahasiswa diberikan pengajaran untuk 

mendampingi serta melayani kategorial remaja dengan berbagai unsur dari SMP sampai dengan 

SMA yang memiliki dasar pemikiran menuju pendewasaan secara iman. Bagaimana setiap 

mahasiswa dalam menjalani masa praktik ini juga diberikan tugas serta tanggung jawab untuk 

memberikan berbagai pengajaran tentang nilai-nilai Kristiani supaya dalam masa pertumbuhan 

menuju dewasa, kategorial remaja disetiap jemaat tidak salah arah serta mengenal akan diri 
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sendiri dan kehidupan bersosial sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan dalam 

memaknai kehidupan di dunia ini.
33

 

4. Praktik Pendidikan Lapangan tahap IV 

Pelaksanaan praktik pendidikan lapangan tahap IV setiap mahasiswa diberikan tugas dan 

tanggung jawab untuk melayani bersama-sama dengan segenap anggota pemuda dijemaat 

setempat. Pemuda merupakan tulang punggung gereja yang artinya setiap pemuda maupun 

pemudi dipanggil untuk bersaksi, bersekutu serta melayani bersama ketika Tuhan memberikan 

“ladang pelayanan” atau kesempatan untuk melayani Tuhan yang telah memberikan kehidupan 

dalam persekutuan. Setiap mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan 

berbagai keterampilan serta pengetahuan yang dapat membangun ikatan tali persaudaraan 

melalui persekutuan dan membangun relasi kepada sesama. Selain itu, berbagai pengalaman 

yang dihadapi setiap anggota pemuda merupakan tugas yang dilakukan oleh setiap mahasiswa 

untuk memberikan pengarahan atau jalan keluar sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama 

tanpa memandang status sosial.
34

 

5. Praktik Pendidikan Lapangan tahap V 

Pada masa praktik pendidikan lapangan tahap ke V setiap mahasiswa diberikan tugas dan 

tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam ibadah kaum bapak, ibu, lansia serta ibadah 

keluarga. Didalamnya setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk melayani disetiap ibadah 

kaum/komisi dan keluarga sebagai bentuk untuk mengenal keberagaman dari setiap peribadahan 

dan memberitakan Firman Tuhan sebagai salah satu pedoman untuk memperkuat persekutuan, 

pelayanan, kesaksian serta ikatan tali persaudaraan antar sesama. Selain itu, pada masa praktik 

pendidikan lapangan tahap ke V ini setiap mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang 

dapat membentuk spiritualitas setiap pribadi (baik mahasiswa maupun anggota warga jemaat).
35

 

6. Praktik Pendidikan Lapangan tahap VI 

Praktik pendidikan lapangan tahap ke VI merupakan kelanjutan dari masa praktik yang 

sebelumnya. Tujuan utama pada praktik pendidikan lapangan tahap ke VI ini memberikan 
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kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mengajarkan tentang makna kehidupan Kristiani 

melalui pemahaman alkitab dan nyanyian kidung rohani yang dapat memberikan dampak positif 

bagi setiap jemaat untuk memaknai kehidupan yang fana. Selain itu setiap mahasiswa juga 

diberikan kesempatan untuk memandu pujian dalam berbagai kegiatan peribadahan dan 

membuat susunan pujian/liturgi. Dimana pada masa praktik pendidikan lapangan tahap ke VI ini 

setiap mahasiswa juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam kelas 

katekisasi sidi, perkawinan, sakramen baptisan serta mengenal akan musik dan liturgi gerejawi 

dari setiap denominasi gereja serta membangun kehidupan berjemaat melalui puji-pujian.
36

 

7. Praktik Pendidikan Lapangan tahap VII 

Pelaksanaan praktik pendidikan lapangan tahap ke VII setiap mahasiswa diberikan tugas dan 

tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan pastoral serta diakonia yang ada di 

jemaat. Tujuan dari praktik pendidikan lapangan tahap VII ini memberikan pengalaman kepada 

setiap mahasiswa dalam pelayanan pendampingan pastoral dan diakonia. Pelayanan pastoral dan 

diakonia merupakan salah satu tugas dari Tri Dharma Gereja (koinonia, diakonia, marturia) dalam 

melaksanakan panggilan dan pengutusannya di dunia untuk memberikan pelayanan kepada 

sesama sebagai wujud nyata dari Allah kepada mereka yang tersingkirkan oleh sebab itu setiap 

mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan pendampingan 

pastoral dan diakonia tersebut.37 

8. Praktik Pendidikan Lapangan tahap VIII 

Perjalanan kehidupan tidak berhenti begitu saja melainkan terus berlanjut dalam setiap proses.  

Pelaksanaan praktik pendidikan lapangan tahap ke VIII merupakan salah satu proses yang 

mengajarkan tentang tata cara kehidupan berjemaat dengan memiliki tujuan utama yaitu 

mengenal tentang sistem kepemimpinan gereja, proses administrasi jemaat, perbendaharaan serta 

asset atau invetarisasi milik gereja. Terkadang banyak orang yang belum mengenal serta 

memahami tata cara kepemimpinan gerejawi sehingga dalam kesempatan ini, setiap mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk dapat belajar mengenal tugas dan tanggung jawab yang 

dipercayakan dalam berbagai aspek/bidang yang berada di dalam kantor gereja serta mengatur 
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sistem pengoperasian perbendaharaan dan pengelolaan keuangan jemaat dengan baik dan 

benar.
38

 

9. Praktik Pendidikan Lapangan tahap IX 

Pelaksanaan praktik pendidikan lapangan tahap ke IX ini setiap mahasiswa  diberikan 

kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sosial masyarakat (panti asuhan, panti 

wredha, lembaga pendidikan, penjara, rumah sakit) sebagai salah satu pendampingan pelayanan 

yang dihadapi oleh masyarakat dalam berbagai persoalan. Tujuan utama dari praktik lapangan 

tahap ke IX ini memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk peduli terhadap keadaan 

sosial masyarakat, mengajarkan tentang hidup bersosial dan memberikan pembinaan sebagai 

salah satu wujud mengembangkan sumber daya insani. Kehidupan bersosial kepada masyarakat 

sangat diperlukan sejak dini sebagai salah satu bahan pengajaran kepada setiap mahasiswa untuk 

tidak mementingkan diri sendiri dan melalui kesempatan ini juga setiap mahasiswa dapat belajar 

serta mengenal masyarakat sekitar dimana ketika mereka sedang melaksanakan studi.39  

3.5 Pendekatan, Metode dan Strategi Praktik Pendidikan Lapangan X 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap mahasiswa 

maka perlu adanya pendekatan atau kinerja yang akan dikerjakan. Pendekatan yang digunakan 

oleh Fakultas Teologi UKSW pada program praktik pendidikan lapangan (PPL) tahap X antara 

lain:
40

 

1. Memberikan pengajaran kepada mahasiswa untuk mengenal serta memahami struktur 

organisasi, data statistik, pola kepemimpinan jemaat 

2. Memberikan pemahaman tentang penatalayan jemaat dan tata gereja 

3. Membangun dan mengembangkan relasi kepada jemaat sebagai salah satu bentuk pengajaran 

untuk melayani kepada sesama 

4. Memberikan pendampingan kepada warga jemaat dan terlibat dalam berbagai jenis kegiatan 

pelayanan 
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Metode yang digunakan oleh setiap mahasiswa ketika melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab pada program PPL tahap X antara lain dalam bentuk observasi dan praktik langsung 

kepada jemaat
41

 yang pelaksanaannya diatur secara formal dan informal.
42

 Strategi yang 

digunakan oleh Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana kepada setiap mahasiswa 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada program PPL ini yaitu dapat menjadikan 

dirinya sebagai seorang pengajar, pembina, pembimbing, penatalayanan serta teladan bagi 

jemaat dan masyarakat sekitar sebagai salah satu pengajaran dalam berproses dan untuk 

memaknai akan panggilan dan pengutusan.
43

 

 

3.6 Pelaksanaan Praktik Pendidikan Lapangan X di Jemaat 

Ketika mahasiswa telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya pada masa praktik 

pendidikan lapangan (PPL) dari tahap I sampai dengan tahap IX yang pelaksanaannya secara 

kelompok, selanjutnya mereka diberikan proses yang terakhir yaitu praktik pendidikan lapangan 

(PPL) tahap X dan pelaksanaannya dilakukan secara mandiri. Tujuan dari praktik pendidikan 

lapangan (PPL) tahap X ini memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk dapat 

belajar secara nyata ditengah-tengah jemaat yang telah ditentukan oleh pimpinan tertinggi dari 

denominasi Gereja (Majelis Sinode) dan didalamnya setiap mahasiswa dapat mengembangkan 

serta mempraktikkan keterampilan dan pengetahuannya dengan menggunakan teori yang telah 

diberikan selama kegiatan perkuliahan. Praktik pendidikan lapangan (PPL) tahap ke X ini juga 

merupakan salah satu proses yang dapat membentuk sikap, membina, dan memperlengkapi  

setiap mahasiswa dalam memaknai akan tugas panggilan dan pengutusan serta melayani kepada 

sesama. Dengan menjadi bagian yang terpadu dengan kehidupan nyata gereja dan masyarakat, 

maka pendidikan teologi menjadi suatu tempat mempersiapkan calon-calon pengerja Gereja yang 

berdaya guna pada masa depan.44 

Gereja merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk 

masuk ke dalam terangnya yang ajaib dalam bahasa latin disebut dengan “Ekklesia” (1 Petrus 

2:9); (Matius 16:18). Gereja juga merupakan satu kesatuan yang sudah ada dalam diri Yesus 
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Kristus dan bukan atas kesatuan dari kehendak banyak orang sehingga dalam meningkatkan 

iman warga jemaat, maka gereja bertanggung jawab untuk memberikan tempat pembinaan dan 

pelatihan kepada warga jemaat maupun mahasiswa praktik sebagai salah satu peran dan fungsi 

yang harus dilaksanakan sesuai dengan misi gereja dan didasarkan atas amanat dari Allah 

melalui Tri Dharma Gereja (Persekutuan, Pelayanan dan Kesaksian).
45

 Segenap anggota warga 

jemaat dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai nahkoda kehidupan untuk 

melayani kepada sesama dengan setia sampai akhir (Wahyu 2:10c)
46

 dan didalamnya terdapat 

pengajaran pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan satu kesatuan dari 

suatu sistem pengajaran secara teori karena di dalam proses tersebut, setiap mahasiswa dapat 

menumbuh kembangkan berbagai kreativitas yang telah diberi bekal untuk membangun dan 

mengembangkan suatu keterampilan di lapangan.  

IV. Kajian Teori “In Service Training” Terhadap Program Praktik Pendidikan 

Lapangan Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana 

4.1 Hubungan In Service Training Terhadap Program PPL X 

4.1.1 Tujuan dan Pengembangan In Service Training pada program PPL X 

a. Efisiensi Kinerja Pelayanan 

Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab di lapangan tentunya berbeda karena setiap mahasiswa memiliki efisien kinerja 

pelayanan yang berbeda dan terbatas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Perbedaan dan 

keterbatasan dalam berpelayanan yang dilakukan oleh mahasiswa masih sering terjadi dari 

kalangan warga jemaat yang menilai tentang cara kinerja pelayanan sehingga pendampingan dari 

mentor untuk mahasiswa yang dibimbingnya harus efisien agar mentor dapat memberikan 

pemahaman kepada warga jemaat tentang efisiensi kinerja pelayanan dari mahasiswanya. 

Efisiensi kinerja pelayanan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika berada di lapangan akan 

memberikan dampak bagi jemaat setempat dan terkhusus pada diri mahasiswa dalam hal ini, 

efisiensi kinerja pelayanan yang dilakukan mahasiswa ketika berada di lapangan rata-rata 

berjalan dengan baik ketika mahasiswa mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, 

persekutuan dan kesaksian terutama mengenai disiplin waktu dan ketidak lambatan kehadiran 

yang merupakan pengajaran utama dari mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada 
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jemaat karena dari sebagian jemaat banyak yang belum menghargai waktu dan bukan hanya dari 

kalangan warga jemaat melainkan dari beberapa mentor lainnya banyak yang tidak menghargai 

tentang kedisiplinan tersebut dan menganggap hal sepele sehingga ketika mahasiswa hadir 

pertama kali dalam berbagai jenis kegiatan pelayanan merupakan contoh bagi warga jemaat 

setempat.  

Peristiwa di lapangan memiliki keterkaitan dengan in service training yang diungkapkan 

oleh Dessler bahwa pelatihan yang diberikan oleh setiap pribadi merupakan suatu kebutuhan 

untuk meningkatkan kualitas dengan baik terutama dalam efisiensi kinerja pelayanan perlu 

adanya kerja sama dari kedua pihak yaitu warga jemaat dengan mahasiswa untuk saling 

menghargai atas kinerja yang dilakukan mahasiswa, sebab in service training telah memberikan 

pengajaran tentang hal tersebut.
47

 Disisi lain peristiwa di lapangan ini memberikan pengajaran 

kepada mahasiswa untuk belajar disiplin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dan 

memberikan dampak bagi warga jemaat untuk saling menghargai efisiensi kinerja yang diberikan 

mahasiswa. Kehidupan manusia seharusnya seperti dalam kitab  Efesus 5 : 15-16 “
15 

Karena itu, 

perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi 

seperti orang arif, 
16

dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat”. 

Secara teologis makna kehidupan seseorang dari Surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini 

memberikan pengajaran untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya seperti halnya 

menghargai waktu yang telah ditentukan apabila diri sendiri tidak menghargai waktu yang telah 

diberikan maka kehidupan manusia seperti orang bebal yang tidak pernah menghargai keputusan, 

karena bukan berapa lama kehidupan manusia di dunia ini melainkan bagaimana kehidupan kita 

berdampak bagi masyarakat sekitar.  

b. Produktifitas Kinerja Pelayanan 

Ketika warga jemaat memberikan yang terbaik kepada setiap mahasiswa untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maka gereja atau pun lembaga setempat sudah 

melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus yaitu Tri 

Dharma Gereja (Koinonia, Diakonia, Marturia) karena di dalam Tri Dharma Gereja tersebut 

dapat memberikan suatu pengajaran untuk membina dan memperlengkapi mereka yang sedang 

berproses dalam berpelayanan, bersekutu dan bersaksi sebagai tubuh Kristus yang akan 
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membawa perubahan dan membentuk karakter dalam kehidupan setiap pribadi. Mahasiswa yang 

sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lapangan tentunya memiliki ide pemikiran 

yang dapat membangun persekutuan jemaat dan membuat kinerja pelayanan jemaat setempat 

dapat berkembang dengan baik dan perlu adanya komunikasi dengan mentor. Seorang mentor 

yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa yang sedang berproses 

seharusnya memberikan dampak positif. Namun kendala yang dihadapi oleh mahasiswa adalah 

mentor yang kurang mendukung mahasiswa dalam menciptakan sesuatu hal yang baru sehingga 

pelayanan mahasiswa menjadi tidak produktif.
48

 Menurut evaluasi yang dilakukan terhadap 

mahasiswa PPL X kebanyakan keinginan dari mentor kepada mahasiswa yang dibimbingnya 

yaitu cukup mengambil bagian dalam pemberitaan Firman Tuhan sehingga ada beberapa jemaat 

yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan produktif dan ada yang tidak meningkatkan 

pelayanan dengan produktif.
49

 Beberapa mentor lainnya ada yang memberikan kebebasan kepada 

mahasiswanya, bebas dalam arti tidak memberikan pendampingan secara penuh melainkan 

memperhatikan kehidupan mahasiswa dalam berinteraksi agar setiap mahasiswa dapat 

bertumbuh dan berkembang dalam berpelayanan dan mentor memberikan kritik maupun saran 

kepada mahasiswa agar dapat membangun semangat berpelayanan.
50

 Sedangkan menurut in 

service training produktifitas dalam kinerja pelayanan memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan ide pemikiran dan mahasiswa tidak hanya pandai dalam memberitakan Firman 

Tuhan ketika diberikan tugas oleh mentor melainkan perlu mengembangkan penatalayanan yang 

ada di lapangan sebagai salah satu sumber produktifitas dalam berpelayanan.
 51

 Berdasarkan 

informasi yang didapatkan, pengalaman yang terjadi pada mahasiswa ketika berada di lapangan 

yaitu diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah-sekolah pedalaman yang notabenenya 

tidak memiliki tenaga pengajar dan memberikan pembinaan kepada guru sekolah minggu guna 

memperlengkapi mereka dalam pelayanan, selain itu beberapa mahasiswa diberikan tugas dari 

mentor untuk menjadi pengasuh anak-anak.
52

 

Menurut in service training produktifitas kinerja dalam pendidikan dan pelatihan yang 

diungkapkan oleh Rachmawati merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan ide 
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pemikiran yang dimiliki oleh mahasiswa.
53

 Di sisi lain Cormick juga memberikan pemahaman 

bahwa sesuatu hal yang ingin dicapai oleh organisasi perlu adanya keterlibatan dari setiap 

pribadi untuk mengikuti prosesnya dan dukungan dari atasan merupakan salah satu sumber 

utama yang harus diterapkan agar pelayanan lebih efektif.
54

 Berdasarkan peristiwa di lapangan 

yang dikaitkan dengan in service training dari Rachmawati dan Cormick maka produktifitas 

yang diberikan mahasiswa untuk meningkatkan pelayanan di jemaat setempat perlu adanya 

dukungan dari berbagai pihak secara khusus mentor sebagai pembimbing dan juga memberikan 

pengarahan dengan baik tentang hal positif untuk membangun kualitas pelayanan jemaat. 

Produktifitas kinerja pelayanan sama seperti dalam Injil Yohanes 12 : 24, 26 “
24 

Aku berkata 

kepadamu: Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu 

biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
26 

Barangsiapa melayani Aku, ia 

harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di stupun pelayanKu akan berada. Barangsiapa 

melayani Aku, ia akan dihormati Bapa”. Secara teologis makna dari Injil Yohanes ini 

mengisahkan tentang perjalanan kehidupan untuk menjadi seorang pelayan dan dalam kisah ini 

sama seperti peristiwa yang dihadapi oleh mahasiswa ketika di lapangan karena untuk 

menciptakan hal yang baru bagi jemaat perlu adanya dukungan namun realita yang ada di 

lapangan kurangnya dukungan dari pihak setempat yang membuat pelayanan menjadi tidak 

produktif. 

c. Mutu Kinerja Pelayanan 

Secara khusus ada unsur-unsur dari in service training  yang mendukung program PPL  

tahap X ini sebagai salah satu bentuk pengajaran yang diberikan kepada setiap mahasiswa ketika 

sedang berproses antara lain unsur secara formal dan informal. Kedua unsur ini memiliki 

persamaan yang dapat memberikan wawasan pengetahuan secara luas yaitu dalam bentuk 

pembinaan maupun berkhotbah. Ketika menjalani masa praktik lapangan banyak ketakutan yang 

dialami oleh mahasiswa karena harus menyesuaikan keadaan sekitar yang terlihat asing dan 

belum mengenal kebiasaan-kebiasaan dari warga sekitar. Peningkatan yang dialami oleh 

sebagian mahasiswa adalah kesadaran diri dalam memaknai tugas panggilan dan pengutusan 

tidak segampang yang ada dipikiran melainkan harus sesuai dengan Firman Tuhan yang keluar 
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dari perkataan ketika mahasiswa tersebut diberikan tugas untuk memberitakan Firman Tuhan.
55

 

Dalam pedoman PPL tahap X ini setiap mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk 

memberikan pembinaan dan keterampilan kepada masyarakat dimana ketika setiap mahasiswa 

sedang berproses. Pembinaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar merupakan salah satu 

bentuk pengajaran yang harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh fakultas 

dan mendapatkan apresiasi dari gereja atau lembaga sosial apabila pelaksanaannya tersebut dapat 

meningkatkan mutu kinerja pelayanan secara baik.
56

 Dalam hal ini sebagian mahasiswa ketika 

berada di lapangan kehidupan kerohanian dan karakter yang ada dalam dirinya mulai terbentuk 

karena memaknai tugas panggilan dan pengutusan yang sesungguhnya dan melalui tugas 

pelayanan di lapangan yang cukup padat membuat kehidupan mahasiswa menjadi berarti. 

Dalam in service training yang diungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala 

yang mengajarkan tentang konsep perubahan pada kehidupan pribadi untuk mencapai suatu 

tujuan dalam berorganisasi dengan membutuhkan sebuah proses.
57

 Pemahaman yang 

diungkapkan oleh Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala ini memiliki keterkaitan dalam 

kehidupan mahasiswa ketika sedang berproses yang dapat membentuk karakter dan menanamkan 

nilai kerohanian dalam dirinya sesuai dengan Firman Tuhan dalam Roma 12 : 1-3  “
1
Karena itu 

saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 

mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 
2
Jangalah kamu menjadi serupa dengan dunia 

ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 

kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 
3
Berdasarkan 

kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu: 

Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu pikirkan, 

tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran 

iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing”. Secara teologis makna dari Surat 

Paulus kepada Jemaat di Roma dalam kehidupan setiap pribadi mengajarkan untuk menjadi diri 

sendiri tanpa memandang kehidupan orang lain karena perubahan dalam diri seseorang akan 

memancarkan kehidupan yang lebih harmonis dalam membangun relasi kepada sesama dan 
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dalam in service training pemahaman yang diberikan oleh Veithzal Rivai dan Ella Jauvani 

Sagala dalam konsep perubahan pada organisasi juga membutuhkan proses untuk bisa menerima 

satu dengan lainnya.  

4.1.2 Metode Pengembangan Formal dan Informal In Service Training pada program 

PPL X 

Metode pengembangan secara formal dan informal merupakan kedua unsur yang tidak 

dapat dipisahkan karena kedua metode tersebut dapat memberikan suatu pengajaran dalam 

mengembangkan kinerja pelayanan dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan.
58

 Metode 

pengembangan secara formal ini memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa yang sedang 

berproses untuk dapat mengambil bagian dalam bentuk seminar yang dapat memberikan 

pemahaman tentang kehidupan saat ini serta mengenal fenomena-fenomena yang terjadi 

disekitar. Untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut maka setiap 

mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mempertanggung jawabkan kepada warga jemaat 

atas hasil yang didapatkan melalui pembinaan sebagai wadah untuk memperlengkapi setiap 

mahasiswa dan warga jemaat. Pengembangan secara formal ini juga menjadi sumber utama 

dalam mencari wawasan secara luas dan tentunya memerlukan dukungan dari pihak setempat 

(majelis, pendeta, pengurus lembaga) supaya setiap mahasiswa dapat mengikuti suatu program 

yang dapat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Metode pengembangan secara informal hampir sama dengan pengembangan formal yaitu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan menurut buku atau sumber bacaan yang 

terkait dengan konteks sebagai pedoman agar dapat memberikan suatu pemahaman kepada 

siapapun. Buku-buku dan sumber bacaan sebagai pedoman yang terkait juga harus sesuai dengan 

konteks kehidupan sekitar supaya warga jemaat atau masyarakat sekitar dapat memahami akan 

konteks kehidupannya dan tentunya pengembangan informal ini dapat dipertanggungjawabkan 

dengan konteks kehidupan seorang penulis yang dapat membawa perubahan dalam dirinya.  

4.1.3 Penanggung Jawab dalam In Service Training pada program PPL X 

Mahasiswa yang sedang berproses dalam melaksanakan tugas yang diemban tentunya 

tidak terlepas dengan tanggung jawab yang harus dilakukan, karena tanggung jawab yang 
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diberikan oleh mentor sebagai pendamping dalam memberikan tugas merupakan salah satu 

proses pengajaran yang terbaik dalam mengklarifikasi suatu kinerja pelayanan. Melalui 

pengajaran in service training terhadap program PPL X Fakultas Teologi UKSW ini setiap 

mahasiswa telah diberikan pembinaan dan pelatihan pertanggung jawaban supaya dapat melatih 

dirinya sendiri dan menjadi contoh kepada masyarakat sekitar dimana setiap mahasiswa sedang 

berproses. Pertanggung jawaban dari in service training ini juga dapat memberikan suatu konsep 

pengajaran yang memberikan dampak positif dan melahirkan suatu pemahaman yang baru ketika 

pelaksanaannya disesuaikan dengan memperhatikan pedoman PPL X Fakultas Teologi UKSW.  

Pengajaran ini juga berlaku bagi seorang mentor yang diberikan tugas dan tanggung 

jawab untuk membina dan membimbing mahasiswa yang sedang dibimbingnya.
59

 Apabila 

seorang mentor tidak melibatkan pengajaran ini dalam kehidupannya ketika membimbing dan 

membina mahasiswanya, maka telah gagal menjadi seorang mentor dan hal ini akan berpengaruh 

dalam kehidupan mahasiswa sehingga peran in service training ini memberikan pengajaran yang 

baik untuk seorang mentor dalam membimbing, membina serta memberikan dukungan kepada 

mahasiswa binaannya dan pengajaran tentang tanggung jawab dalam in service training ini 

merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama untuk saling memperlengkapi.
60

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian secara pustaka terhadap program PPL X Fakultas Teologi 

UKSW dan menganalisa data, maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan ketika berada di lapangan dalam menjalani 

masa praktik sehingga mahasiswa yang sedang berproses dengan pendampingan dari seorang 

mentor perlu memperhatikan dan mempelajari kembali pedoman PPL yang dapat membantu 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di 

lapangan perlu adanya dukungan yang dapat membantu kinerja pelayanan menjadi produktif. 

Kehidupan mahasiswa ketika berada di lapangan seperti ikan yang berada dalam aquarium yang 

selalu diperhatikan oleh jemaat dan kinerja pelayanan yang diberikan mahasiswa juga diteliti 

secara detail oleh warga jemaat terutama ketika mengambil bagian dalam persekutuan, pelayanan 
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dan kesaksian. Kemudian ketika mahasiswa memiliki ide atau pokok pemikiran bagi jemaat 

setempat tentunya juga akan diberikan penilaian secara baik atau buruk oleh jemaat tersebut dan 

in service training ini membantu dalam memberikan suatu pengajaran dan pemahaman bentuk-

bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan. Ketika setiap mahasiswa menjalani masa 

praktik lapangan seringkali membuat dirinya menjadi mesin yang terus bekerja tanpa mengenal 

waktu walaupun masih menjalani masa praktik lapangan karena tuntutan di lapangan lebih besar 

dan keterlibatan setiap mahasiswa dalam berbagai jenis kegiatan pelayanan merupakan salah satu 

peran yang tidak dapat dihindarkan, sehingga harus bisa mengatur waktu untuk mengikuti 

berbagai jenis kegiatan pelayanan yang ada. Namun ketika mahasiswa tidak memperhatikan 

keadaan sekitar dipandang sebagai manusia egois dan jemaat akan menilai buruk ketika 

menjalani masa praktik di lapangan. Tidak hanya berada dalam konteks gereja tetapi pada 

konteks bermasyarakat setiap mahasiswa juga diperhatikan dan akan di nilai baik atau buruk 

ketika membangun relasi dan komunikasi pada masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap mahasiswa yang sedang menjalani masa praktik di 

lapangan merupakan “domba” yang harus mengikuti “gembala” kemana harus pergi untuk 

melaksanakan Tri Dharma Gereja walaupun sudah memberikan yang terbaik tetapi masih di nilai 

kurang profesional maka harus tetap maju untuk membangun dan menjaga persekutuan serta 

menciptakan relasi dengan baik kepada anggota warga jemaat dan masyarakat sekitar. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka yang dapat diperhatikan 

kepada setiap mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung untuk menjalani masa praktik 

lapangan 

1. Setiap mahasiswa dan mentor perlu memahami dan mempelajari pedoman praktik 

pendidikan lapangan (PPL) yang akan membimbing dalam menjalani masa praktik di 

lapangan. Dengan kata lain, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap 

mahasiswa merupakan bekal utama dan ketika berada di jemaat dapat mengembangkan 

kembali untuk membangun jemaat setempat dan mentor harus mendukung kinerja 

pelayanan dari mahasiswa. 

2. Pendamping dari seorang mentor terhadap mahasiswanya memiliki peran yang sangat 

penting untuk membina dalam berproses. Dengan demikian ketika terjadinya perbandingan 
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dari anggota warga jemaat maka mentor yang akan bertanggung jawab dan memberikan 

pemahaman kepada warga jemaat tentang kinerja pelayanan yang dilakukan mahasiswa. 

3. Peran anggota warga jemaat ketika menerima setiap pribadi (mahasiswa praktik, vikaris, 

pendeta) untuk berproses dijemaatnya merupakan peran penting karena dapat memberikan 

bimbingan, motivasi serta dukungan sebagai bekal untuk masa depan ketika menjadi 

seorang pelayan. 

4. Dengan demikian harapan dari penelitian ini tentunya berguna untuk gereja maupun 

lembaga supaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik tanpa menilai 

dari segi apapun guna memperlengkapi mereka yang akan berproses. 

5. Peran dari pihak Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana dalam memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengenal kehidupan jemaat sangat penting 

dan sudah berjalan dengan baik kemudian komunikasi kepada setiap mahasiswa yang 

sedang menjalani masa praktik harus tetap dilaksanakan guna menerima informasi selama 

di lapangan. 

6. Penelitian ini juga berguna bagi penulis supaya dapat mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan kepada warga jemaat dan belajar mengenal kehidupan berpelayanan secara 

oikumenis. 
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