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PENDAHULUAN 

Menjadi seorang pemimpin di tengah masyarakat atau kelompok 

tentu tidaklah mudah bagi kebanyakan orang. Hammond (2002) 

mengungkapkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai visi dan 

tujuan, serta dapat mengarahkan dan menuntun orang lain. Selain itu, 

seorang pemimpin harus mampu memotivasi orang lain, dan sanggup 

menjadi teladan atau contoh yang baik. Kemampuan tersebut juga yang 

harus dimiliki oleh seorang pendeta. Dahlenburg (1993) secara spesifik 

mendefinisikan bahwa Pendeta adalah seorang Hamba Tuhan dan 

pengikut Kristus. Sebagai seorang pemimpin di bidang kerohanian, 

pendeta bertanggungjawab untuk memimpin jemaatnya, memberi 

teladan dalam hal kerohanian dan hubungan dengan orang lain, dan 

secara universal juga bertugas sebagai penyuluh spiritual, moral, dan 

mental di dalam komunitas di lingkungannya (Tomatala, 1997). 

Seorang pendeta tentunya mempunyai tugas-tugas pokok yang 

harus dijalankan. Deta (2011) mengemukakan beberapa tugas pendeta 

yang harus dijalankan. Tugas yang pertama yaitu pendeta harus 

berperan sebagai gembala. Tugas dari gembala adalah memelihara, 

merawat, dan melindungi jemaat di bidang kerohanian, serta menjaga 

nilai dan kehidupan keimanan dari jemaatnya. Tugas kedua adalah 

pendeta sebagai pengkhotbah. Pendeta berkewajiban untuk 

mengarahkan jemaat untuk menjadi teladan bagi sesama, dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani dalam bingkai kesetiaan, 

kejujuran, kedamaian, ketulusan, dan kerendahan hati. Jemaat 

dibimbing untuk menghayati arti dan makna kehidupan, sehingga 

ketika sesamanya menghadapi kesulitan, ada rasa terpanggil untuk 

menolong orang lain dalam kesukaran-kesukaran mereka. Tugas yang 
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lain adalah pendeta sebagai konselor, pendeta berkewajiban untuk 

memberikan layanan pastoral bagi mereka yang berada dalam 

kebimbangan, kecemasan, keputusasaan, rasa takut yang mendalam, 

penderitaan, dan pergumulan hidup. Tugas penting lainnya adalah 

pendeta juga harus berperan sebagai pendidik. Pendeta dituntut juga 

untuk mendidik warga jemaat melalui teladan hidup religius serta 

bimbingan pribadi dalam kehidupan keluarganya di tengah jemaat. 

Dengan berbagai macam tugas yang ada, tentu tidaklah mudah 

bagi para pendeta untuk menjalankannya, terutama bagi para pendeta 

baru. Damazio (1995) mengatakan bahwa pendeta baru merupakan 

individu yang baru mengawali karir kependetaannya. Karir 

kependetaan tersebut ditandai dengan jenjang kependetaan mulai dari 

Pdp. (Pendeta Pembantu), Pdm. (Pendeta Muda), dan yang terakhir 

adalah Pdt. (Pendeta). Kurnia (2011) mengatakan bahwa seorang 

pendeta yang telah ditahbiskan secara langsung memiliki 

tanggungjawab di dalam integritas religius, iman, dan spiritualitasnya 

dalam upaya mempraktekkan teologi bukan hanya sebagai ilmu teknis, 

tetapi sebagai refleksi dan tradisi dalam kehidupan. Dengan demikian, 

penting bagi pendeta baru untuk melakukan proses penyesuaian diri 

terhadap berbagai macam tugas yang harus dijalankan, sebab tanggung 

jawab di dalam kepemimpinan rohani membutuhkan kestabilan 

emosional dan kedewasaan. 

Dalam psikologi, penyesuaian diri disebut juga dengan istilah 

adjustment. Adjustment dalam ilmu jiwa merupakan suatu proses 

dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuannya agar terjadi 

hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungannya. Manusia 

dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, 
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kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Penyesuaian diri juga 

membutuhkan kesanggupan individu untuk dapat bereaksi secara 

efektif dan harmonis terhadap situasi sosialnya, agar bisa terjalin 

hubungan sosial yang baik (Fahmy, 1982). Hurlock (dalam Gunarsa, 

2003) secara lebih umum mengungkapkan bahwa penyesuaian diri 

yaitu bilamana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang 

lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya dan ia 

memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan berarti ia 

diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Dengan perkataan lain, 

orang itu mampu menyesuaikan sendiri dengan baik terhadap 

lingkungannya. Dengan demikian, penyesuaian diri merupakan sebuah 

proses mengubah diri sesuai norma  atau tuntutan lingkungan dimana 

dia hidup, agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan 

internal, ketegangan, frustrasi, dan konflik, sehingga tercapainya 

keharmonisan pada diri sendiri serta lingkungannya, dan pada akhirnya 

dapat diterima oleh kelompok dan lingkungannya. 

Sesuai dengan definisi dan pernyataan para ahli diatas, 

penyesuaian diri tentu sangat diperlukan ketika individu mulai 

memasuki lingkungan baru, dimana sebelumnya individu belum pernah 

berada di lingkungan tersebut. Sundari (dalam Hastuti, 2008) 

mengungkapkan bahwa individu dapat dikatakan mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan baik bilamana individu tersebut dengan 

sempurna bisa memenuhi kebutuhannya, tanpa melebihkan yang satu 

dan mengurangi yang lain, tidak mengganggu manusia lain dalam 

memenuhi kebutuhan yang sejenisnya, serta mampu bertanggungjawab 

terhadap masyarakat dimana individu tersebut berada. 
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Penyesuaian diri sangat penting dilakukan oleh individu, terutama 

bila individu tersebut berada di lingkungan yang baru. Penelitian oleh 

Kusdiyanti, Halimah, & Faisaluddin (2008) mengungkapkan bahwa 

penyesuaian diri sangat diperlukan oleh seseorang yang berada di 

lingkungan baru, dalam penelitian ini adalah lingkungan sekolah. 

Selain itu, contoh nyata yang terlihat adalah pada mahasiswa baru yang 

ada di UKSW, menjadi mahasiswa baru tentunya mengharuskan 

mereka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan situasi 

dan tuntutan yang baru. Para mahasiswa baru ini perlu untuk 

menyesuaikan diri dengan beberapa hal, antara lain menyesuaikan diri 

dengan jadwal perkuliahan yang berbeda setiap harinya, menyesuaikan 

diri dengan teman-teman yang baru, dan hal yang berkaitan dengan 

pergaulan. Selain itu, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan 

kondisi lingkungan tempat tinggal mereka, maupun kondisi lingkungan 

kota Salatiga, yang tentunya berbeda dengan lingkungan tempat asal 

para mahasiswa ini. 

Penyesuaian diri yang telah disebutkan di atas juga berlaku bagi 

para pendeta yang melakukan tugas pelayanan. Dalam menjalankan 

peran baru sebagai orang tua rohani bagi para jemaatnya, pendeta 

berkewajiban untuk membantu para jemaat ketika mereka sedang 

menghadapi permasalahan, seperti masalah dalam keluarga jemaat 

tersebut, dan juga membimbing jemaat untuk menjadi lebih baik lagi, 

khususnya dalam hal kerohanian. 

Dengan tugas-tugas yang demikian, tentu tidaklah bagi para 

pendeta untuk melakukan tugas pelayanan, karena mereka selain harus 

memimpin jemaat, para pendeta ini juga harus bisa untuk memahami 

kondisi jemaat dan harus selalu siap untuk membantu apapun yang 
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menjadi permasalahan jemaat. Terkait dengan peran pendeta sebagai 

“orang tua” bagi para jemaatnya, terkadang jemaat banyak 

berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka 

hadapi kepada pendeta mereka sehingga sebagai orang tua rohani bagi 

jemaat. Dengan demikian, apapun kondisi dari pendeta tersebut, 

walaupun pendeta tersebut sedang mengalami masalah, namun dia 

sendiri harus tetap bisa terlihat tegar dihadapan jemaat, terlebih lagi 

ketika jemaat sedang membutuhkannya. Dengan kondisi yang 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penyesuaian 

diri yang baik dari seorang pendeta, terhadap kondisi jemaat, maupun 

penyesuaian terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut juga berlaku pada 

pendeta yang baru menjalankan tugasnya. 

Seorang pendeta akan memulai tugas pelayanannya ketika ia 

sudah ditahbiskan dan mempunyai jabatan kependetaan. Dalam 

wawancara penulis dengan salah seorang pendeta pada bulan Maret 

2013, pendeta tersebut menjelaskan bahwa sebelum individu 

ditahbiskan menjadi seorang pendeta, individu tersebut sudah 

membantu pelayanan pendeta lainnya, dengan sebutan pengerja. 

Seorang pengerja tidak sepenuhnya menjalankan tugas-tugas seorang 

pendeta, namun hanya bertugas mendampingi pendeta, menggantikan 

pendeta dalam menyampaikan khotbah ketika pendeta sedang 

berhalangan, kecuali khotbah dalam sakramen tertentu, dan juga 

melakukan tugas kebersihan gereja. Setelah pengerja tersebut diangkat 

menjadi seorang pendeta, barulah individu tersebut melakukan tugas-

tugas kependetaan sepenuhnya. Dengan demikian, pendeta baru 

tersebut tetap harus melakukan proses penyesuaian diri terhadap tugas-

tugas yang kini benar-benar harus dijalaninya. 
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Tiap-tiap individu tentunya akan mengalami proses penyesuaian 

diri yang berbeda-beda. Hal tersebut karena adanya beberapa faktor 

yang memengaruhi proses penyesuaian diri. Maslow (“Student 

Journalism”, 2010) mengungkapkan beberapa faktor  yang 

memengaruhi proses penyesuaian diri, yaitu adanya kebutuhan psikis, 

kebudayaan, intelegensi, dan jenis kelamin. Jenis kelamin menjadi 

salah satu faktor penting karena secara fisik antara laki-laki dan 

perempuan terdapat perbedaan yang sangat mencolok, dan juga akan 

menimbulkan perbedaan psikologis dan sosial. Keluarga dan 

masyarakat pada umumnya akan memberikan perlakuan yang berbeda 

terhadap pria dan wanita. Anak laki-laki dipandang lebih tinggi dalam 

berbagai kemampuan dan lebih mandiri dibandingkan dengan anak 

perempuan. 

Perbedaan jenis kelamin pada tiap individu tentu membuat proses 

penyesuaian diri akan berbeda-beda pula, seperti yang terlihat pada 

beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Lee, Park, & 

Kim (2009) pada mahasiswa baru dari Korea yang berkuliah di 

Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa mahasiswa baru 

perempuan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dibandingkan dengan 

mahasiswa baru laki-laki. Berbeda dengan hasil penelitian diatas, 

penelitian lainnya oleh Farrow & Fox (2011) juga menunjukkan bahwa 

anak laki-laki yang mengalami bullying di sekolah barunya, lebih dapat 

menyesuaikan diri dibandingkan dengan anak perempuan yang 

mengalami bullying di sekolah barunya. Jika penelitian sebelumnya 

mempunyai hasil penelitian yang berbeda, penelitian oleh Sitorus 

&Warsito (2013) justru menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
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penyesuaian diri pada mahasiswa baru perantauan Suku Batak 

berdasarkan jenis kelamin. 

Adanya perbedaan tingkat penyesuaian diri pada laki-laki dan 

perempuan tersebut tidak lepas dari adanya perbedaan karakteristik 

antara laki-laki dan perempuan. Fakih (1997) mengungkapkan bahwa 

secara emosi laki-laki cenderung tidak emosional dan tidak mudah 

menangis, sedangkan perempuan cenderung emosional, sentimental, 

mudah menangis, gugup, dan penakut. Dalam komunikasi 

interpersonal, laki-laki cenderung menjadi pemimpin, disiplin, tidak 

tergantung, bebas, individualis, dan suka menuntut. Akan tetapi, 

perempuan dalam komunikasi interpersonalnya cenderung menjadi 

pengikut, mengganggu, tidak suka berterus terang, terlalu melindungi, 

dan pemalu. 

Dengan perbedaan karakteristik tersebut, tentu akan ada 

perbedaan proses penyesuaian diri antara laki-laki dan perempuan, 

tidak terkecuali pada pendeta baru. Seorang pendeta, menurut Pantan 

(2009) dituntut untuk memiliki kekuatan pribadi yang cukup untuk 

mengatasi frustrasi dengan kekuatan pikiran yang teguh, dan tidak 

mudah terintimidasi oleh persoalan. Tidak hanya itu, seorang pendeta 

juga harus tahu bagaimana cara mengatur prioritas, serta menghindari 

kecenderungan untuk menunda-nunda. Seorang pendeta harus 

menetapkan tujuan pasti yang harus dicapai, dan mampu 

mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, dan 

menghadapinya dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Selain itu, 

seorang pendeta tidak boleh melibatkan diri dalam pertengkaran dan 

saling menyalahkan, tetapi harus menjaga citra diri yang positif. 
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Adanya tugas dan tuntutan yang tidak mudah tersebut, serta 

karakteristik yang berlainan, membuat proses penyesuaian diri antara 

pendeta laki-laki dan perempuan akan berbeda satu sama lain. Pendeta 

laki-laki dengan karakteristiknya sebagai individu yang tidak emosional 

(Fakih, 1997), akan dengan mudah untuk mengatasi frustrasi dengan 

kekuatan pikirannya yang teguh, serta tidak mudah terintimidasi oleh 

persoalan, terkait dengan tugasnya sebagai pendidik yang harus 

memberikan teladan hidup religius yang baik kepada para jemaatnya 

(Deta, 2011). Namun terkait dengan tugasnya sebagai konselor yang 

berkewajiban untuk memberikan layanan pastoral bagi para jemaatnya 

(Deta, 2011), pendeta laki-laki akan sulit untuk tidak terlibat dalam 

pertengkaran dan saling menyalahkan karena karakteristiknya sebagai 

individu yang egois dan individualis (Fakih, 1997). Berbeda halnya 

dengan perempuan yang mempunyai karakteristik sebagai individu 

yang lemah lembut dan tidak agresif (Fakih, 1997), sehingga cenderung 

akan menghindari pertengkaran dan saling menyalahkan, dan akan 

menghadapi segala peristiwa yang tidak menyenangkan dengan 

ucapan-ucapan yang menyenangkan, terkait dengan tugasnya sebagai 

konselor bagi para jemaatnya (Deta, 2011). Walaupun demikian, karena 

karakteristiknya sebagai individu yang emosional (Fakih, 1997), 

pendeta perempuan cenderung akan mengalami kesulitan dalam 

mengatasi frustrasi, terkait dengan tugasnya sebagai gembala yang 

harus menjaga nilai dan kehidupan keimanan dari jemaatnya (Deta, 

2011). 

Berdasarkan paparan di atas beserta adanya hasil penelitian-

penelitian yang dikemukakan, maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan penyesuaian diri antara pendeta baru laki-
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laki dan pendeta baru perempuan. Dengan demikian, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Penyesuaian Diri 

Pada Pendeta Baru Ditinjau Dari Jenis Kelamin”. 

 

METODE 

Partisipan 

Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh pendeta 

baru, yang berjumlah 68 orang, dengan rincian 32 pendeta baru laki-

laki dan 36 pendeta baru perempuan, dan melakukan tugas pelayanan di 

kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Partisipan mempunyai rentang usia 

antara 27-42 tahun. Selain itu, jangka waktu partisipan dalam 

melakukan tugas pelayanan adalah 3 bulan sampai 6 tahun. 

Prosedur Sampling 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sampling Jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian, peneliti 

mengambil seluruh populasi sebagai sampel, yaitu 32 pendeta baru 

laki-laki dan 36 pendeta baru perempuan yang ada di kabupaten 

Wonogiri, Jawa Tengah. 

Pengukuran 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala 

penyesuaian diri, yang mengacu pada teori Fahmy (1982) tentang ciri-

ciri keberhasilan penyesuaian diri, yaitu mempunyai ketenangan jiwa, 

mempunyai kemampuan bekerja, mampu mengurangi gejala penyakit 

jasmani, mempunyai self-concept, bisa menerima diri dan menerima 

orang lain, mampu membuat tujuan-tujuan riil, mampu mengendalikan 
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diri dan memikul tanggung jawab, mampu membuat hubungan yang 

didasarkan atas dasar saling mempercayai, sanggup berkorban dan 

memberikan pelayanan terhadap orang lain, serta mempunyai perasaan 

bahagia. Pembuatan skala penyesuaian diri dikondisikan sesuai dengan 

subjek penelitian, yaitu pendeta baru. 

Berdasarkan hasil uji daya diskriminasi item yang dilakukan 

sebanyak dua kali, dari 56 item yang diujikan, terdapat 40 item yang 

berdaya diskriminasi baik. 

Uji validitas isi alat ukur memiliki hasil bahwa pada responden 

laki-laki memiliki koefisien validitas isi sebesar 0,937, dan responden 

perempuan memiliki koefesien validitas isi sebesar 0,944. Dengan 

demikian, alat ukur yang diberikan yang diberikan dalam penelitian ini 

memiliki relevansi yang tinggi dengan indikator.  

Hasil uji reliabilitas terhadap 40 item yang berdaya diskriminasi 

baik, diperoleh hasil koefesien α=0,920. Jika koefesien reliabilitas 

semakin tinggi mendekati angka 1,00, artinya alat ukur dalam 

penelitian ini sangat reliabel (Azwar, 2013). 

Desain Penelitian 

Setelah mendapat surat ijin penelitian, peneliti mulai melakukan 

proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan 

sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 11 dan 15 Januari 2014, 

bertepatan dengan diadakannya acara Persekutuan (ibadah bersama) 

Hamba-Hamba Tuhan atau Pendeta yang ada di kabupaten Wonogiri. 

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti kemudian melakukan 

analisis deskriptif, untuk menentukan tinggi rendahnya variabel 

penelitian, yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu sangat 
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tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Berdasarkan penghitungan 

yang telah dilakukan, maka didapati hasil bahwa persentase 

keberhasilan penyesuaian diri seluruh pendeta baru yang berada pada 

kategori sangat tinggi sebesar 51,4%, tinggi 48,5%, rendah 0%, dan 

sangat rendah 0%, seperti yang terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Kriteria Skor Penyesuaian Diri Secara Keseluruhan 

No. Interval Kategori Frekuensi % 

1. 130 < x ≤ 160 Sangat Tinggi 35 51,4 

2. 100 < x ≤ 130 Tinggi 33 48,5 

3. 70 < x ≤ 100 Rendah 0 0 

4. 40 < x ≤ 70 Sangat Rendah 0 0 
 

Hasil analisis kategori variabel penyesuaian diri pada pendeta 

baru laki-laki dan pendeta baru perempuan di Kabupaten Wonogiri 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kategori Perbedaan Penyesuaian Diri Antara Pendeta Baru 

Laki-Laki dan Pendeta Baru Perempuan 

No. Interval Kategori 
Frekuensi 

Laki-Laki 
% 

Frekuensi 

Perempuan 
% 

1. 130 < x ≤ 160 
Sangat 

Tinggi 
18 56,2 17 47,2 

2. 100 < x ≤ 130 Tinggi 14 43,7 19 52,7 

3. 70 < x ≤ 100 Rendah 0 0 0 0 

4. 40 < x ≤ 70 
Sangat 

Rendah 
0 0 0 0 

 

Data di atas menunjukkan bahwa 18 pendeta baru laki-laki berada 

pada kategori penyesuaian diri sangat tinggi (56,2%), 14 pendeta baru 

laki-laki berada pada kategori penyesuaian diri tinggi (43,7%), dan 

tidak ada pendeta baru laki-laki yang memiliki penyesuaian diri dengan 

kategori rendah dan sangat rendah (0%). Sedangkan pada pendeta baru 

perempuan, 17 pendeta baru memiliki penyesuaian diri dengan kategori 
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sangat tinggi (47,2%), 19 pendeta baru memiliki penyesuaian diri 

dengan kategori tinggi (52,7%), dan tidak ada pendeta baru perempuan 

yang memiliki penyesuaian diri dengan kategori rendah dan sangat 

rendah (0%). 

Setelah melakukan analisis deskriptif, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada uji normalitas 

penelitian ini, penghitungan dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kolmogorov-Smirnov(a) 

 Statistic df Sig. 

Blue Print Skala   Laki-laki(
a
) 

 
Penyesuaian  
 
Diri 

,518 32 ,283 

                             Perempuan(
a
) ,532 36 ,304 

 

Dari tabel di atas, diperoleh skor uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov
(a) 

dengan p>0,05, yang berarti bahwa data berdistribusi 

normal. 

Uji asumsi selanjutnya adalah uji homogenitas, yang 

dimaksudkan untuk menguji bahwa setiap kelompok yang akan 

dibandingkan memiliki variansi yang sama. 
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Tabel 4 

Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Blue Print 
Skala 
Penyesuaian 
Diri  
 

Based on Mean ,435 2 66 ,463 

Based on Median ,420 2 66 ,451 

Based on Median and with 
adjusted df ,419 2 40,001 ,432 

Based on trimmed mean ,441 2 66 ,467 
 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa uji homogenitas keseluruhan 

skala penyesuaian diri pada based on mean, memiliki nilai signifikan 

(Sig.) sebesar 0,463 (p>0,05), sehingga variansi pada setiap sampel 

Skala Penyesuaian Diri pada responden adalah homogen. 

Hasil 

Setelah dilakukan analisis deskriptif dan uji asumsi, tahap 

selanjutnya adalah melakukan uji t-test, yang dimaksudkan untuk 

mengetahui, apakah terdapat perbedaan penyesuaian diri antara Pendeta 

baru laki-laki dan Pendeta baru perempuan. Setelah dilakukan uji t-test 

dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Mean dan Standar Deviasi Skala Penyesuaian Diri pada 

Pendeta Baru Laki-Laki dan Pendeta Baru Perempuan di 

Kabupaten Wonogiri 

 

 
Independent Samples Test 

 
T-test for Equality of Means 

 t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference F 

Upper Lower 

Blue 
Print 
Skala 
Penye-
suaian 
Diri (

a
) 

Equal 
variances 
assumed 2,281 68 ,211 

10,5604
3 

,8903
1 6,20421 4, 40588 9,021 

Equal 
variance 
not 
assumed 

2,205 
       

11,744 
,214 

10,0257
2 

,9860
4 

6,20421 4, 21176  

 

Hasil perhitungan Independent Sample Test di atas menunjukkan 

skor t-test antara pendeta baru laki-laki dan pendeta baru perempuan 

sebesar 2,281 dengan p>0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan 

penyesuaian diri antara Pendeta baru laki-laki dan Pendeta baru 

perempuan yang ada di Kabupaten Wonogiri. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan penyesuaian 

diri antara Pendeta baru laki-laki dan Pendeta baru perempuan yang ada 

di Kabupaten Wonogiri, didapati hasil bahwa tidak terdapat perbedaan 

penyesuaian diri antara Pendeta baru laki-laki dan Pendeta baru 

perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor t-test sebesar 2,281, 

Group Statistics 

 Jenis 
Kelamin 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Penyesuaian 
Diri 

Laki-laki 32 3,0000 0,48900 0,25000 

Perempuan 36 3,2500 0,50000 0,24600 
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dengan p>0,05. Dengan demikian, hipotesis yang telah diajukan, yaitu 

bahwa terdapat perbedaan penyesuaian diri antara Pendeta baru laki-

laki dan Pendeta baru perempuan, tidak sesuai dengan hasil penelitian, 

yang artinya hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

Tidak adanya perbedaan tersebut karena tidak adanya perbedaan 

tuntutan tugas pelayanan. Pendeta baru laki-laki maupun perempuan 

dituntut untuk menjalankan tugas yang sama, apapun dan 

bagaimanapun kondisinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Rush (1993), yang mengungkapkan bahwa ketika 

seseorang sudah memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk 

melakukan tugas pelayanan, maka tidak ada tanggung jawab yang 

berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Semua memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang sama untuk bisa memimpin jemaat dengan kasih, 

berhasil mengembangkan persatuan di tengah-tengah perselisihan, dan 

mampu untuk membina jemaatnya untuk menjadi calon pemimpin 

baru. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pendeta 

baru, sebelum dilantik menjadi pendeta, mereka telah terlebih dahulu 

berperan menjadi pengerja. Dengan demikian, mereka sudah mulai 

belajar, tentang cara membina jemaat dengan baik dan benar. Kondisi 

tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Winkel (1986), 

yaitu mengenai belajar motorik yang membentuk otomatisme, yang 

berarti bahwa proses belajar menyangkut ketrampilan yang 

menggunakan fungsi motorik pada manusia, dan dipengaruhi oleh tiga 

fase, yaitu fase kognitif, fase fiksasi, dan fase otomatisme. Pada fase 

kognitif, seseorang mempelajari apa yang diperoleh dalam tugas-

tugasnya, dan mempelajari komponen yang spesifik dari tugas-tugas 
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tersebut. Seperti para pendeta baru, ketika mereka masih berstatus 

sebagai pengerja, mereka akan belajar dan berusaha untuk memahami 

tugas-tugas yang dikerjakannya. Setelah melewati fase kognitif, 

seseorang mulai memasuki fase fiksasi, yang merupakan masa latihan 

untuk “mendarah-dagingkan” apa yang sudah dipelajari sebelumnya. 

Pada pendeta baru, ketika mereka sudah dilantik menjadi seorang 

pendeta, mereka akan terus mencoba untuk menerapkan apa yang 

sudah mereka pelajari ketika mereka menjadi pengerja, saat 

menjalankan tugas pelayanannya. Setelah itu, pada fase otomatisme, 

tingkah laku tersebut akan menjadi sesuatu yang otomatis terjadi. 

Ketika seorang pendeta baru terus menerapkan apa yang sudah 

dipelajari sebelumnya, mereka tidak akan kesulitan untuk melakukan 

tugas pelayanannya. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus & Warsito 

(2013), yang mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan penyesuaian 

diri pada mahasiswa baru perantauan Suku Batak, jika ditinjau dari 

jenis kelamin. Hal tersebut karena para mahasiswa perantauan tersebut 

sudah terbiasa lepas dari orang tua, baik itu kos maupun mengontrak, 

pada saat mereka berada di bangku SMA. Dengan kata lain, mereka 

sudah terbiasa sebelumnya beradaptasi di lingkungan baru, sebelum 

akhirnya mereka memasuki lingkungan baru yang berbeda. Hal tersebut 

sejalan dengan Semiun (2006), yang menyatakan bahwa penyesuaian 

diri bersifat relatif, tergantung norma sosial dan budaya yang ada di 

lingkungan tempat tinggal individu tersebut. Penyesuaian diri juga 

harus dinilai berdasarkan kapasitas masing-masing individu untuk 

mengubah dan menanggulangi tuntutan-tuntutan yang dihadapi, dan 

kapasitas ini berbeda-beda menurut kepribadian dan tingkat 
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perkembangan. Dengan kata lain, jenis kelamin bukanlah hal utama 

yang memengaruhi penyesuaian diri seseorang, namun lebih kepada 

lingkungan sosial yang memengaruhi penyesuaian diri seseorang. 

Hal lain yang menyebabkan tidak adanya perbedaan penyesuaian 

diri antara pendeta baru laki-laki dan pendeta baru perempuan dalam 

penelitian ini adalah tingkat pendidikan. Para pendeta baru sebelum 

melakukan tugas pelayanan tentunya terlebih dahulu dibekali dengan 

pendidikan teologi, agar lebih menunjang dirinya dalam melakukan 

tugas pelayanan nantinya, dan pendidikan tersebut diperoleh di jenjang 

Strata 1 (S1). Dengan demikian, kemungkinan besar bahwa para 

pendeta baru ini mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan para jemaat, karena telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa sebagian besar masyarakat Wonogiri didominasi oleh tamatan 

pendidikan SD sederajat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan Meichenbaum (dalam Hidajati, 1996), bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh individu, maka individu akan 

memiliki ingatan dan perasaan yang lebih luas, lebih fleksibel serta 

lebih terbuka terhadap pembaharuan, dan akan semakin baik pula 

penilaian terhadap masalah atau situasi yang ada. Hal ini juga akan 

memengaruhi bagaimana individu menghadapi masalah yang menekan. 

Hasil analisis deskriptif  dalam penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, 35 

pendeta baru mempunyai tingkat penyesuaian diri kategori sangat 

tinggi, yaitu 51,4%, dan 33 pendeta baru mempunyai tingkat 

penyesuaian diri kategori tinggi, yaitu 48,5%. Hasil analisis kategori 

variabel penyesuaian diri pada pendeta baru laki-laki dan pendeta baru 

perempuan juga menunjukkan bahwa sebanyak 18 (56,2%) pendeta 
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baru laki-laki dan 17 (47,2%) pendeta baru perempuan berada dalam 

tingkat penyesuaian diri kategori sangat tinggi, sedangkan 14 (43,7%) 

pendeta baru laki-laki dan 19 (52,7%) pendeta baru perempuan berada 

dalam tingkat penyesuaian diri kategori tinggi. 

Tingginya tingkat penyesuaian diri para pendeta baru tersebut 

karena jangka waktu yang belum terlalu lama bagi mereka dalam 

melakukan tugas pelayanan. Banyaknya tugas baru yang harus mereka 

jalankan, serta kondisi lingkungan dan jemaat yang bisa berubah 

sewaktu-waktu, membuat mereka terus berusaha untuk selalu 

menyesuaikan diri, baik penyesuaian terhadap diri sendiri maupun 

lingkungan. Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan 

oleh Mimery (1985), bahwa ketika seseorang sudah bersedia untuk 

diangkat dan menerima jabatan sebagai Pendeta Pembantu, ia harus 

bersedia untuk memikul tanggung jawab yang besar, dan mulai 

menerapkan pola kepemimpinannya sendiri untuk jemaat, serta 

berusaha terus-menerus untuk membina kehidupan kerohanian jemaat, 

agar para jemaat nantinya bisa memiliki kehidupan kerohanian yang 

lebih baik, melalui pola kepemimpinan baru yang diterapkan oleh 

pendeta baru tersebut. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kusdiyanti, Halimah, & Faisaluddin (2008) dan Wijaya (2007), yang 

menyatakan bahwa penyesuaian diri perlu dilakukan oleh seseorang 

yang berada di lingkungan baru, agar orang tersebut mampu mencapai 

prestasi yang maksimal, dan juga keharmonisan interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal lain yang menyebabkan individu terus 

berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan baru, 

seperti yang diungkapkan oleh Sulaeman (1995), adalah agar individu 



19 
 

 

tersebut bisa menghadapi culture shock yang mereka alami di 

lingkungan baru mereka. Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang 

dialami oleh para pendeta baru, yang sebagian sebagian besar bukan 

merupakan penduduk asli Wonogiri. Dengan demikian, perlu bagi 

mereka untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan yang 

memiliki kebiasaan atau norma yang berbeda dengan lingkungan 

asalnya, agar hal tersebut tidak menjadi tekanan maupun hambatan 

dalam mereka melakukan tugas pelayanan. 

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan penyesuaian diri antara Pendeta baru laki-laki dan 

Pendeta baru perempuan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dengan 

demikian, hipotesis dalam penelitian ini, yaitu bahwa terdapat 

perbedaan penyesuaian diri pada pendeta baru, jika ditinjau dari jenis 

kelamin, ditolak. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh Pendeta baru, 

baik laki-laki maupun perempuan, 35 pendeta baru mempunyai tingkat 

penyesuaian diri kategori sangat tinggi, yaitu 51,4%, dan 33 pendeta 

baru mempunyai tingkat penyesuaian diri kategori tinggi, yaitu 48,5%. 

Mengingat masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, penulis akan 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Para Pendeta Baru 

Para pendeta baru diharapkan bisa mempertahankan 

penyesuaian dirinya terhadap tugas pelayanan yang dijalankan, 

agar tugas-tugas dan pekerjaan pribadi terus dapat dikerjakan 

dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, penting bagi para 

pendeta baru untuk saling berbagi pengalaman, agar 
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membantu pendeta yang lain, yang masih mengalami kesulitan 

untuk mengatasi suatu permasalahan, khususnya dalam 

menjalankan tugas pelayanan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik ingin meneliti dengan topik 

yang sama, diharapkan lebih memperkaya penelitian ini 

dengan melihat faktor-faktor yang lain, yang memengaruhi 

penyesuaian diri Pendeta baru, seperti misalnya tingkat 

intelegensi dan pendidikan, faktor lingkungan, serta faktor 

kebudayaan. Diharapkan dengan adanya penelitian dengan 

melihat faktor-faktor lain tersebut, dapat mengungkap lebih 

banyak mengenai faktor-faktor apa saja yang dominan 

memengaruhi penyesuaian diri pada pendeta baru. 

Populasi maupun tempat penelitian juga dapat diperluas, 

tidak hanya dalam satu wilayah saja, tapi juga beberapa 

wilayah lain sebagai pembanding. Dengan demikian, akan 

dapat diketahui, apakah kondisi, baik lingkungan maupun 

kebudayaan, di wilayah tertentu akan memengaruhi tinggi dan 

rendahnya tingkat penyesuaian diri pada pendeta baru, bahkan 

memungkinkan juga akan terdapat perbedaan penyesuaian diri 

antara pendeta baru laki-laki dan pendeta baru perempuan. 

Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian lanjutan dengan 

menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih lengkap dan lebih terperinci. Hal tersebut 

perlu untuk dilakukan, mengingat hasil dalam penelitian ini 

tidak mengungkap secara rinci, kesulitan maupun hambatan-

hambatan apa saja yang paling banyak dihadapi oleh para 
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pendeta baru dalam melakukan tugas pelayanannya, yang bisa 

memengaruhi penyesuaian diri para pendeta baru tersebut.
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