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Abstrak 

 

Kelompok sel adalah wadah untuk menggembalakan sekaligus 

memuridkan pengerja dan jemaat untuk dapat dipersiapkan menjadi umat yang 

layak sehingga akhirnya mereka menjadi murid Kristus. Komsel adalah 

sekelompok orang yang hidup bersama-sama di suatu area, atau yang memiliki 

ketertarikan yang sama, atau dibawah satu peraturan hukum. Komsel adalah suatu 

kumpulan orang yang hidup saling berdekatan dan memiliki hubungan sosial, atau 

kepemilikan bersama, atau saling berbagi. “Jadi kelompok sel adalah unit terkecil 

dari gereja Tuhan. Atau kelompok sel adalah keluarga Allah secara Rohani”. 

Sendiri kita mengerjakan sedikit, bersama kita mengerjakan banyak. 

 

Kata kunci: Peranan kelompok sel untuk membangun gereja yang bertumbuh. 

 

Abstract 
 

The cell group is a place to shepherd and at the same time make disciples of 

workers and congregations to be prepared to become worthy people so that eventually 

they become Disciples of Christ. Komsel is a group of people who live together in an 

area, or who have the same interests, or under a legal rule. Komsel is a collection of 

people who live close to each other and have social relations, or common ownership, or 

share. “Sothe cell group is the smallest unit of God's church. Or the cell group is God's 

spiritual family. Alone we do a little, together we do a lot. 

 
Keywords: The role of cell groups in building a growing church 
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PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Dalam usaha misi pertumbuhan gereja menjadi gereja yang misioner, 

peranan setiap orang Kristen sangat berpengaruh bagi gereja itu untuk mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan. Tugas orang kristen adalah menjadi bagian 

dalam anggota kelompok sel atau gereja, juga dipanggil untuk turut ambil bagian 

secara aktif dalam melayani Tuhan, sesuai dengan talenta atau karunia yang 

diberikan oleh Allah. 

 
Anggota kelompok sel dalam sebuah gereja sangat penting dalam usaha 

pertumbuhan dan perkembangan gereja itu sendiri. Karena pertumbuhan itu 

diawali di dalam kelompok sel, apabila kelompok sel ini bertumbuh secara benar, 

akan membelah diri masing-masing sehingga menjadi semakin banyak. 

Kelompok sel adalah cara yang efektif dalam mensukseskan visi dari Tuhan. 

Melalui kelompok sel maka jemaat akan bertumbuh semakin dewasa dan menjadi 

pasukan Kristen yang setia dan militan. Penginjilan yang paling efektif adalah 

melalui pembukaan gereja yang baru. Pembukaan gereja yang baru dimulai 

dengan pembukaan ranting baru di daerah tersebut. Pembukaan gereja ini 

terbentuk dari pergumulan, dorongan kelompok-kelompok sel yang ada di daerah 

itu. Melalui pertumbuhan demikian maka kelompok sel akan menjadi sarana 

pertumbuhan gereja tanpa batas yang kuat, mencerminkan kemuliaan bagi nama 

Yesus Kristus dalam kehidupan berjemaat. 

 
Dalam melaksanakan tugas ini sangat diperlukan adanya kerjasama antara 

para hamba Tuhan dengan anggota kelompok sel ini dalam mengemban misi 

Amanat Agung Tuhan Yesus keluar dari lingkup untuk memberitakan Injil. 
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Kelompok sel adalah sel group dalam gereja yang berfungsi dalam 

penggembalaan jemaat. Kelompok sel adalah suatu komunitas yaitu suatu bentuk 

kehidupan yang dimana pribadi-pribadi yang hidup saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Komunitas adalah bentuk kehidupan yang diciptakan oleh 

Tuhan. Tuhan menciptakan manusia agar mereka hidup dalam komunitas. 

Anggota yang ikut di dalam kelompok sel bukan untuk mencari suasana kebaktian 

yang meriah dan khotbah yang bagus, tapi untuk mendapatkan kasih dan 

perhatian, pergaulan akrab, bertumbuh dewasa secara rohani dan belajar melayani. 

kasih dan perhatian, pergaulan akrab, belajar Firman Tuhan, bertumbuh dewasa 

secara rohani dan belajar melayani. Berawal dari kelompok sel inilah adanya 

gereja yang bertumbuh menjadi misioner. 

 
Orang-orang yang terpanggil atau terpilih berdasarkan anugerah Allah, 

percaya Injil dan berusaha sepenuhnya memelihara dan mempertahan kan 

semangat menyebarkan Injil sebagai misioner pemberitaan Injil (Matius 24: 14; 

28: 18-20). 

 

Menjadi gereja yang misioner berarti menjadi gereja yang melayani 

kehendak Allah dan yang melayani kebutuhan hidup manusia. Kehendak Allah 

adalah supaya semua orang yang percaya dan beriman pada-Nya dan di 

selamatkan, arena Allah tidak menghendaki orang yang percaya binasa melainkan 

beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16). 

 
Kalau memperhatikan dengan seksama bagaimana anggota kelompok sel 

untuk ikut terlibat dalam misi pekabaran Injil untuk menjadi gereja misioner, tentu 

banyak sekali masalah atau kendala yang dihadapi. Masalahnya adalah karena 

anggota kelompok sel belum mengerti dan memahami apa itu misi, apalagi gereja 
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misioner sehingga anggota kelompok sel tidak mengetahui tugasnya dalam misi 

pekabaran Injil. Untuk itulah anggota kelompok sel sangat perlu diberi bimbingan 

dan penjelasan tentang misi pekabaran Injil, sehingga pada akhirnya anggota 

kelompok sel memahami tentang tugasnya dalam misi pekabaran Injil untuk 

menjadikan gereja yang misioner. 

 
Ada beberapa masalah umum yang cenderung terjadi dalam kehidupan jemaat 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Kurangnya semangat melayani anggota kelompok sel karena sangat 

minim pemahaman tentang pelayanan misi, anggota kelompok sel merasa 

bahwa tugas-tugas hanya ditangani oleh para hamba Tuhan atau seorang 

gembala kelompok sel. 

 
2. Anggota kelompok sel merasa bahwa untuk mendewasakan rohaninya 

 

cukup dengan kebaktian di gereja saja. 

 

Kedua kondisi tersebut diatas merupakan suatu krisis bagi pertumbuhan 

gereja. Gereja yang demikian pastilah akan sulit untuk bertumbuh dan 

berkembang. Selain itu gereja tidak dapat menjadi berkat dan kesaksian yang baik 

bagi dunia. Jemaat tidak memiliki kemampuan untuk berbuah bagi Kristus. 

Akibatnya pekerjaan penginjilan hanya dibebankan di Pundak para hamba Tuhan 

atau seorang gembala kelompok sel. Oleh karena itu, gereja harus memacu diri 

untuk mewujudkan pertumbuhan gereja. Hal tersebut sangat penting, sebab 

seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh berhenti pada 

percaya saja, melainkan harus bertumbuh semakin dewasa menuju kesempurnaan 

di dalam Kristus. 
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Tuhan menghendaki umatnya mengalami pertumbuhan secara rohani, 

oleh sebab itu gereja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkannya 

melalui Peranan Anggota Kelompok Sel Untuk Membangun Gereja Yang 

Bertumbuh Menjadi Missioner 
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METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

Penelitian ini memakai metode deskriptif, yang menggunakan metode 

kepustakaan dengan meneliti buku-buku yang relevan dan juga untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik yang teliti secara tepat 

tentang Peranan Anggota Kelompok Sel Untuk Membangun Gereja Yang 

Bertumbuh Menjadi Missioner. Penelitian ini adalah salah satu jenis metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan, menginterpretasi objek sesuai apa 

adanya. 

 
"Menurut Nazir (1988:63) dalam buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif 

merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki"
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian/-penelitian-deskriptif/
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PEMBAHASAN 
 
 
 
 

Pengertian Kelompok Sel 

 

Kelompok  Sel  adalah  komunitas  kecil  orang  tertentu  yang  memiliki 

 

hubungan pribadi dengan tujuan yang jelas dimana semua anggota berpartisipasi. 

 

2 Gereja juga terdiri dari kelompok-kelompok sel, apabila kelompok-kelompok 

sel ini bertumbuh secara benar, akan membelah diri masing-masing sehingga
 

 

menjadi semakin banyak. Kelompok sel biasa juga disebut komunitas sel, cell 

group, kelompok persekutuan, kelompok pribadi adalah suatu komunitas kecil 

yang merupakan bagian dari suatu jemaat, agar praktis, untuk selanjutnya 

diringkas dengan istilah komsel yang berasal dari kata komunitas sel. 
 

Para ahli misi pertumbuhan gereja telah mengadakan penelitian dan 

menyimpulkan bahwa gereja yang bertumbuh secara benar adalah gereja yang 

kelompok sel-nya dapat memecah semakin banyak, bukan jumlah anggota gereja 

yang bertambah semakin banyak. 
 

Dari definisi tersebut dapat ditarik 5 diktum bahwa kelompok sel sebagai 

berikut: 

 
a. Komunitas kecil 

 

Artinya anggota kelompok relatif kecil (tidak banyak) menurut penelitian 
para ahli pertumbuhan gereja sebaiknya berkisar antara 10 atau 

sebanyak-banyaknya 12 orang, apabila jumlah telah melebihi 12 anggota 

sebaiknya mulai memecah diri menjadi dua kelompok sel dan 
seterusnya. b. Orang-orang tertentu  
Artinya sebuah kelompok sel harus terdiri dari orang-orang yang memiliki 

suatu ide tertentu, atau hobby tertentu, atau profesi tertentu atau kondisi 

tertentu. Contoh: ada kelompok sel yang anggotanya terdiri dari orang 

dagang, ada kelompok sel yang anggotanya terdiri dari para mahasiswa,  
 

 
2 DR. Bambang Eko Putranto, Misi Pertumbuhan Gereja Pengembangan Kelompok Sel, (Yogyakarta: 
ANDI, 2004),
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ada kelompok sel yang anggotanya terdiri dari buruh pabrik, ada 
kelompok sel yang anggotanya terdiri dari penggemar olah raga sepak 
bola. c. Memiliki hubungan pribadi  
Artinya para anggota kelompok sel tersebut harus saling mengenal dan 
memiliki hubungan secara pribadi, jadi tidak hanya sekedar tahu atau 

sekedar kenal, tetapi memiliki suatu ikatan batin antara seorang dengan 
seorang lainnya, dengan kata lain mereka adalah kumpulan dari beberapa 

orang yang bersahabat.  
d. Memiliki tujuan yang jelas  

Artinya  sebuah  kelompok  sel  bukan  hanya  sekedar  berkumpul  antar  
sahabat, namun memiliki tujuan tertentu yang jelas, terarah dan disepakati  
oleh  semua  anggota,  misalnya  tujuan kelompok  sel  tersebut  adalah 

pendalaman Alkitab, doa syafaat, penginjilan aksi sosial, sharing 

pengalaman dan beban kehidupan 

e. Semua anggota berpartisipasi  
Artinya semua anggota dalam kelompok sel tersebut turut serta ambil 

bagian secara aktif sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing, 

misalnya dalam suatu kelompok sel penginjilan ada yang mendukung 

dana, ada yang mendukung doa, ada yang mendukung penyampaian Injil. 

Semua anggota kelompok sel tersebut mempunyai peran masing-masing 

dalam kelompok sel.
3 

 
 

Sejarah Kelompok Sel 
 

Sejarah  menunjukkan  cikal  bakal  fenomena  kelompok  sel  telah  ada 

 

semenjak zaman Perjanjian Lama dan zaman Perjanjian Baru hingga zaman 

 

modern sekarang. Contoh kasus dalam Perjanjian Lama: sewaktu Musa 

 

memimpin bangsa Israel pernah mengalami kegagalan dalam penggembalaannya 

 

karena keterbatasan kemampuan untuk menggembalakan kira-kira setengah juta 

 

orang bangsa Israel (Keluaran 18: 13-26). 

 

Contoh Kasus dalam Perjanjian Baru: selama abad pertama rasul Paulus 

 

mendirikan  jemaat-jemaat di  seluruh  Mediterania  dan  setelah  itu  langsung 

 

menyerahkan pada pemimpin pemimpin setempat yang telah menerima 

 

bimbingan  langsung  dari  Paulus  maupun  melalui  surat-suratnya,  konsep  ini  
 
 
 

 

3 DR. Bambang Eko Putranto, Th.M., Misi Pertumbuhan Gereja Pemgembangan Kelompos Sel, hal 3-5
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berhasil meringankan beban Paulus dan terbukti dapat menghasilkan 

pertumbuhan gereja yang berlipat ganda. Contoh kasus dalam masa modern: 

 

Paul Yonggi Cho di Seoul, Korea Selatan memulai kelompok sel pada 

tahun 1974, setelah dua puluh empat tahun, pada tahun 1998 telah berhasil 

mengembangkan kelompok selnya menjadi 23.000 kelompok sel. 

 

Caesar Castellanos di Bogota Kolombia (Amerika Selatan) melalui 

kelompok sel pada tahun 1990 dengan 70 kelompok sel, dan setelah delapan tahu, 

pada tahun 1998 berhasil mengembangkan kelompok selnya sama seperti Cho 

yaitu 23000 kelompok scl. 

 

Joel Comiskey mengatakan bahwa populasi dunia terus meledak sampai 

abad dua puluh satu ini model gereja berbasis kelompok sel memiliki suatu 

kesempatan yang menggairahkan dalam penjangkauan dunia yang terhilang bagi 

Yesus Kristus
4 

 

 

Tujuan Kelompok Sel 
 

Tujuan kelompok sel adalah untuk memberikan kepada jemaat hal-hal 

yang tidak jemaat dapatkan dalam kebaktian minggu karena jumlah jemaat besar. 

Jemaat dapat dikenal secara pribadi dalam gereja. (Dalam penggembalaan adalah 

mengenal domba-domba dengan teliti (Yohanes 20:28). Jemaat dapat dijaga 

semuanya satu persatu. (Kisah Para Rasul 20:28) Jemaat dapat menerima 

pelayanan konseling, punya orang tua rohani (I Tesalonika 2:7, 11-12). Jemaat 

 
 

 
4 Joe Comesekey, Ledakan Kelompok Sel, (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 1998), 14
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yang sakit atau susah mendapat kunjungan dari gembala kelompok sel. Jemaat 

diajar Firman Tuhan atau dilatih untuk melayani kebaktian atau pertemuan 

kelompok sel. Jemaat bisa saling mengenal dengan akrab. Jemaat menerima 

pelayanan yang tidak bisa diberikan pada ibadah raya hari minggu. 

 

Jemaat yang datang kedalam kelompok sel bukan untuk mencari suasana 

kebaktian yang meriah atau khotbah yang bagus, tapi mereka mendapatkan kasih 

dan perhatian, pergaulan akrab, belajar Firman Tuhan, bertumbuh dewasa secara 

rohani dan belajar melayani 

 

 

GEREJA YANG BERTUMBUH 

 

Gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang berfokus pada angka 

melainkan berkonsentrasi pada pertumbuhan kualitatif dan bertumbuh menjadi 

dewasa secara rohani di dalam Kristus. Bahwa gereja yang sehat adalah gereja 

yang bertumbuh, menghasilkan murid yang lebih banyak dan lebih baik dalam 

ketaatan penuh kasih kepada Kristus. 

 

 

Definisi Gereja 

 

Supaya orang Kristen mengerti dengan benar bahwa arti gereja 

sebenarnya bukan menunjuk kepada gedung sebagai tempat ibadah sebaliknya 

gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia oleh Injil Yesus 

Kristus dan di satukan oleh iman dalam Kristus Yesus. Definisi gereja dalam 

Perjanjian Baru menurut Charles C. Ryrie adalah: 

 
"Dalam bahasa Inggris kata "gereja" yaitu (church, dan bentuk serumpunnya 

kirk) berasal dari bahasa Gerika kuriakion yang berarti "milik Tuhan". Kata 

tersebut hanya digunakan dua kali dalam Perjanjian Baru yaitu pada 1 Kor 

11:20 (mengenai perjamuan Tuhan) dan Why 1:10) 
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(mengenai hari Tuhan). Kata itu kemudian mulia biasa digunakan untuk 

menunjukkan hal-hal lainnya seperti tempat atau orang-orang atau 

denominasi atau tanah air yang bertalian dengan kelompok orang yang 

menjadi milik Tuhan."
5 

 

Gereja bukanlah dari dunia ini tetapi gereja adalah "milik Tuhan". Gereja 

 

menunjuk kepada semua orang yang telah menjadi "milik Tuhan", yaitu mereka 

 

yang telah dibeli oleh darah Kristus dan harganya telah lunas dibayar (1Korintus 

 

6:20). Gereja "milik Tuhan" disebut sebagai tubuh Kristus. 

 

Makna gereja dalam pengertian bahasa, oleh Charles C. Ryrie 
dikatakan demikian: 

 

"Dalam bahasa Yunani, ekklesia berarti suatu perhimpunan dan biasa digunakan 

dalam pengertian politik, bukan dalam pengertian keagamaan. Kata tersebut tidak 

menjelaskan mengenai orangnya, tetapi mengenai pertemuannya. Dengan perkataan 

lain, apabila orang-orang tersebut tidak berhimpun secara resmi, maka mereka tidak 

dimaksudkan sebagai ekklesia. Kata ini digunakan dalam bahasa Yunani secara 

sekular sebanyak dua kali dalam Perjanjian Baru (Kis. 19:32, 40)"
6 

 

Dari keterangan kutipan diatas sangat jelas bahwa konsep ekklesia dalam 

 

bahasa Yunani secara sekuler memberikan pengertian yang terbatas yaitu bahwa 

 

jika  ada  orang-orang  yang  tidak  berhimpun  maka  tidak  disebutkan  sebagai 

 

ekklesia, hal ini berbanding terbalik dengan pengertian rohani dalam Perjanjian 

 

Baru yang mengatakan bahwa apabila orang-orang berhimpun atau tidak adalah 

 

ekklesia. Beginilah yang dikatakan Charles Ryrie: 

 

Penggunaan kata Yunani dalam Perjanjian Baru, lebih kaya dan lebih padat, 

maknanya bila di bandingkan dengan makna dasarnya secara sekular. Sebagai 

contoh, orang-orang itu sendiri, apabila mereka berhimpun atau tidak adalah 

ekklesia. Sekalipun demikian, kata yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu 

masih erat kaitannya dengan arti sebuah perhimpunan, dan bukan berkaitan 

dengan makna teologis yang diperkirakan (yang berdasarkan pemecahan kata 

tersebut menjadi dua bagian, yaitu "memanggil" dan "keluar") sebagai orang-

orang "yang dipanggil keluar". Jika ditinjau dari sudut etimologi (asal usul kata),  
 
 
 

 

5 Charles C. Ryrie, Teologi Dasar2, (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 1986), 183
  

6 Charles C. Ryrie, Teologi Dasar 2, hal, 184
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kata tersebut seharusnya diterjemahkan "dipanggil bersama", bukan "dipanggil 

keluar"
7 

 

Jadi, kata ekklesia mengandung arti "dipanggil keluar" artinya 

anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari 

lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi 

bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang orang itu 

termasuk kita semua, dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita untuk 

memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus 

disampaikan dengan perkataan dan perbuatan 

 

 

Definisi Pertumbuhan gereja 

 

"Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mendirikan gereja yang baru, 

ditempat yang baru, untuk jiwa-jiwa yang baru."
8
 "Pertumbuhan gereja adalah 

hasilnya. Tetapi rahasianya terletak pada kelompok sel.
9
 Pertumbuhan gereja 

penting menekankan perlunya kelompok sel. "Kelompok –kelompok sel 

memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berpartisipasi dalam 

pelayanan dan ini akan membawa kebangunan rohani bagi tetangga sekitarnya."
10

 

Selain bertujuan untuk mendewasakan setiap anggotanya dalam Kristus (Efesus 

4:11-16) kelompok sel juga dapat terlibat dalam penjangkauan jiwa di lingkungan 

tempat tinggal. 

 
 
 

Pertumbuhan Gereja Menurut Para Ahli  
 
 

 
7 ibid

  
8 D.W. Ellis Metode Penginjilan¸(Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2005 ), hal 72

  

9 Dr. David Cho Yonggi Chonggi, Kelompok Sel Yang Berhasil, (Malang: Gandum Mas, 2000), hal vi
  

10 Ibid
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Orlando E. Costas juga memberikan pendapat pertumbuhan gereja adalah 

pengembangan seluruh kehidupan jemaat, sehingga gereja tersebut dapat 

berfungsi dengan baik dan mendatangkan pertumbuhan seperti jumlah, 

organisasi, dan doktrin.
11 

 

 

Pandangan Alkitab Tentang Gereja 

 

Alkitab mengajarkan bahwa gereja bukanlah bangunan fisik berbentuk 

gedung atau organisasinya, tetapi kumpulan dari orang-orang yang telah 

terpanggil untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat, 

dengan demikian gereja merupakan organisme atau sesuatu yang hidup, bukan 

suatu organisasi atau benda mati. Oleh karena gereja adalah suatu organisme yang 

hidup, maka gereja akan aktif, bergerak, beraktifitas & bertumbuh. Sehubungan 

pertumbuhan gereja melalui pengembangan kelompok sel, Alkitab memandang 

gereja dalam tiga bentuk," yaitu: 

 

 

Pertumbuhan Jemaat Mula-Mula 

 

Satu-satunya metodologi penginjilan paling efektif di bawah langit adalah 

menanam gereja-gereja baru.
12

 Gereja-gereja baru yang bertumbuh adalah dari hasil 

penginjilan tentu belajar dari jemaat mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul. Karena 

jemaat mula-mula di Yerusalem ini bertumbuh dari hasil Pemberitaan Injil. 

Pemberitaan Injil adalah Amanat Agung dari Tuhan Yesus Kristus kepada para 

pengikut-Nya setelah kebangkitan-Nya dari antara orang 

 

 
11 Orlando E. Costas, The Church and Its Mission, A Shattering Critique from the Third 

World, Wheaton, Tyndale, 1974, hal. 89.
 

 

12 Dr David Cho Yonggi, Kelompok Sel Yang Berhasil, (Malang: Gandum Mas, 2000), 13
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mati. Jika ditelusuri jejak ekspansi jemaat mula-mula berawal dari Yerusalem, 

 

Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi menunjukkan grafik pertumbuhan 

 

jemaat hasil pemberitaan Injil. 

 

Apa yang diajarkan firman Allah tentang cara hidup jemaat mula-mula 

 

memiliki ciri-ciri persekutuan Kristen, jika dilihat pemimpin dari persekutuan itu 

 

adalah Yesus Kristus sendiri (Kis 2:36). Persekutuan ini terdiri itu terdiri dari 

 

orang-orang yang telah bertobat serta beriman (mengaku percaya) kepada Yesus 

 

Kristus dengan baptisan (Kis 2:38) 

 

Persekutuan orang percaya yang disebut gereja (Kis 2:42-47) dengan 

 

kegiatan-kegiatan gereja yang bertumbuh, diantaranya adalah: belajar firman 

 

Allah (Kis 2:42), bertekun (Kis 2:42, 46), berbakti (Kis 2:42, 46, 47), berdoa (Kis 

 

2:42), bersedia memberi (Kis 2:44-45) dan bersaksi (Kis 2:47). Karena itu penting 

 

sekali persekutuan dalam gereja karena gereja adalah sesuatu yang hidup, yang 
 

bertumbuh. Gereja  adalah orang-orang yang  sedang belajar menjalani  hidup 

 

Allah. 
 
 
 
 

MENJADI GEREJA YANG MISSIONARIS 
 

 

Pengertian Misi Kristen. 

 

Definisi misi (mission yang) yang diungkapkan menegaskan kebenaran-
kebenaran asasi berikut:  

1. Misi berpusat dan berasal dari Allah (missio Dei) yang merupakan inti 
dan rencanaNya yang kekal bagi manusia dan segenap ciptaan-Nya  

2. Misi adalah "pengutusan" TUHAN sebagai bahagian dari pernyataan diri dan 

karya-Nya yang utuh kepada dan melalui umat-Nya (missio ecclesiae)  
3. Misi memiliki motif dan tujuan primer, yaitu membawa rahmat shalom 

(missio gratiae), sehingga misi yang satu (utuh) beroperasi dengan 
dinamika yang holistik dalam mewujudkan shalom Allah (dalam segala 

aspek dan bidang kehidupan) yang ditandai oleh "summum boumn" 

(kebaikan tertinggi) bagi umat-Nya dan segenap ciptaan-Nya 
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4. Misi memiliki utopia abadi (tujuan ideal yang tertinggi), yaitu "kerajaan 
Allah" yang membawa kemuliaan bagi TUHAN Allah, serta merupakan 

landasan, kerangak, dan fokus dari kehidupan umat-Nya.
13

 
- 

 
 
 

Istilah Missiologi berasal dari kata latin missio = pengutusan. 

Inggris/Jerman/Prancis: Mission. Belanda Missie dipergunakan dalam kalangan 

Gereja RK, padahal Gereja Protestan umumnya memakai istilah zending. Dalam 

bahasa Inggris berbentuk bentuk tunggal Mission berarti karya Allah (God’s 

Mission) atau tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita (Our Mission) 

sedangkan bentuk jamak Mission. Menandakan kenyataan praktis atau 

pelaksanaan pekerjaan itu, ump. Foreign Mission (= lembaga untuk PI keluar 

negeri); History of Mission (= sejarah PI)
14 

 
Dalam hubungan Missiologia ini dapatlah kita bicarakanberurut-turut Missio 

Ecclesiae (Pengurusan Gereja = pekerjaan missioner dari Jemaat Kristen sepanjang 

sejarah dunia), Mission Apostolorum (pengutusan para rasul), Missio Christi 

(Pengutusan Kristus dalam arti a. Kristus mengutus murid-murid-Nya, b. Kristus 

diutus Allah. Bnd. Yohanes 20:21 Sicut misit me Pater, et ego mitto vos 

 
= Sebagaimana Bapa telah mengutus Aku demikian pun Aku mengutus kamu) 

dan akhirnya Missio Day, yakni keseluruhan pekerjaan Allah untuk 

menyelamatkan dunia: pemilihan Israel, pengutusan para nabi kepada Israel dan 

kepada bangsa-bangsa sekitarnya, pengtusan Kristus kepada dunia, pengutusan 

rasul-rasul dan pekabar-pekabar Injil kepada bangsa-bangsa. Allah adalah 

pengutus Agung.
15

 

 
 

13 DR Yakob Tomatala, Teologi Misi, (Jakarta: YT Leadership Foundation, 2003), 27-28
 

 
14 Dr. Arie de Kuiper Missiologi, (Jakarta : PT  BPK Gunung Mulia, 2000), hal 9-10  

15 Dr. Arie de Kuiper Missiologi, hal 10 

 

 

15 



 

Seringkali tugas missioner dari Gereja dibagi dua, yaitu PI ke luar negeri 

dan PI di dalam negeri. Yang kedua dapat disamakan dengan pengkristenan 

(kembali) di mana aspek sosial/pelayanan kasih diutamakan.
16 

Dasar-dasar missio di kabarkan lah juga kata benda missionary/missionary 

=utusan Injil dan kata sifat missionary = missionary atau berwujud atau 

bersifat/bersikap PI.
17 

Misi dan Pemberitaan Injil 
 

"Misi dipahami sebagai penyebaran Injil secara lintas budaya. "
18

 

Penyebaran Injil lintas budaya dilakukan Yesus dengan pergi dari satu kota ke kota 

yang lain (Matius 9:35). Misi dimulai dari kasih, komitmen dan doa."Satu cara 

untuk menjadikan doa misi lebih berarti adalah berdoa untuk seorang misionaris 

spesifik."
19

 "Berdoa lah untuk pertumbuhan rohani misionaris-supaya Allah 

menolong mereka hidup dan melayani dengan kuasa Roh Kudus, dan supaya 

mereka menjadi lebih seperti Kristus."
20 

 

 

Panggilan Misi 
 

Alkitab mencatat bahwa panggilan misi dan pengutusan misi pertama kali di 

mulai dari Yesus Kristus yang adalah misionaris partama. "Sebelum naik ke sorga, 

Yesus Kristus mengutus para rasul sebagai saksi-Nya kepada semua bangsa di dunia 

(Mat 28:18-20; Kis 1:8). Dia memerintahkan mereka mengabarkan berita 

keselamatan yang telah Dia 'kerjakan' sampai ke ujung bumi (Luk 24:47-48)"
21 

 
 

16 Ibid
  

17 Ibid
 

 

18 Dean Wiebracht, Menjawab Tantangan Amanat Agung, (Yogyakarta : ANDI, 2008) , 254 
 

19 Dean Wiebracht, Menjawab Tantangan Amanat Agung, 68 
 

20 Dean Wiebracht, Menjawab Tantangan Amanat Agung, 69  

21 H. Venema, Injil Untuk Semua Orang, (Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1997) , 17 
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Perintah Yesus Kristus ini dilaksanakan oleh para rasul sejak Hari 

Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Roh Kudus 

memampukan dan memimpin mereka untuk memulai tugas pekabaran Injil. 

Kemudian tugas ini dilanjutkan oleh gereja Kristus sampai sekarang ini
22 

Dasar-dasar Alkitabiah Misi 
 

Hakikat misi pada dasarnya adalah tindakan Tuhan atas ciptaan-Nya 

yang telah jatuh. Kita menyebut sebagai Missio Dei. Dan tidak berlebihan bila 

disebut sebagai Amanat Agung. Misi bernilai kehidupan, mentransformasi 

sifat atau eksistensi keberdosaan yang membawa maut kepada hidup baru di 

dalam Kristus
23 

 
Dengan demikian dalam perjalanan sejarah misi, misi dapat dipahami 

sebagai pekabaran Injil bagi keselamatan dunia ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 Ibid
 

 

23 A.Naftalino, Teologi Misi – Misi Di Abad Posmodernisme, (Jakarta: Wesleyanism Independent 
Movement, 2007),

  

25 
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KESIMPULAN 
 
 

 

Berdasarkan uraian di depan, dapatlah disimpulkan bahwa Peranan 

Anggota Kelompok Sel Untuk Membangun Gereja Υang Βertumbuh Μenjadi 

Μisioner sangat dibutuhkan. Dalam usaha misi pertumbuhan gereja menjadi 

gereja yang misioner, peranan setiap orang Kristen sangat berpengaruh bagi 

gereja. 

 
Kelompok sel adalah cara yang efektif dalam mensukseskan visi dari Tuhan. 

Melalui kelompok sel maka jemaat akan bertumbuh semakin dewasa dan menjadi 

pasukan Kristen yang setia dan militan. Berawal dari kelompok sel inilah adanya 

gereja yang bertumbuh menjadi misioner. Kelompok Sel adalah komunitas kecil 

orang tertentu yang memiliki hubungan pribadi dengan tujuan yang jelas dimana 

semua anggota berpartisipasi Kelompok sel biasa juga disebut komunitas sel, cell 

group, kelompok persekutuan, kelompok pribadi adalah suatu komunitas kecil yang 

merupakan bagian dari suatu jemaat, agar praktis, untuk selanjutnya diringkas dengan 

istilah komsel yang berasal dari kata komunitas sel 

 
Para ahli misi pertumbuhan gereja telah mengadakan penelitian dan 

menyimpulkan bahwa gereja yang bertumbuh secara benar adalah gereja yang 

kelompok sel-nya dapat memecah semakin banyak, bukan jumlah anggota gereja 

yang bertambah semakin banyak. 

 

Sejarah menunjukkan cikal bakal fenomena kelompok sel telah ada 

semenjak zaman Perjanjian Lama dan zaman Perjanjian Baru hingga zaman 

modern sekarang. 

 
Tujuan kelompok sel adalah untuk memberikan kepada jemaat hal-hal yang 

tidak jemaat dapatkan dalam kebaktian minggu karena jumlah jemaat besar. 
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Jemaat yang datang kedalam kelompok sel bukan untuk mencari suasana 

kebaktian yang meriah atau khotbah yang bagus, tapi jemaat mendapatkan kasih 

dan perhatian, pergaulan akrab, belajar Firman Tuhan, bertumbuh dewasa secara 

rohani dan belajar melayani. 

 

Gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang berfokus pada angka 

melainkan berkonsentrasi pada pertumbuhan kualitatif dan bertumbuh menjadi 

dewasa secara rohani di dalam Kristus. Bahwa gereja yang sehat adalah gereja 

yang bertumbuh, menghasilkan murid yang lebih banyak dan lebih baik dalam 

ketaatan penuh kasih kepada Kristus. 

 
Gereja bukan menunjuk kepada gedung sebagai tempat ibadah sebaliknya 

gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia oleh Injil Yesus 

Kristus dan di satukan oleh iman dalam Kristus Yesus. Gereja bukanlah dari dunia 

ini tetapi gereja adalah "milik Tuhan". Gereja menunjuk kepada semua orang yang 

telah menjadi "milik Tuhan", yaitu mereka yang telah dibeli oleh darah Kristus 

dan harganya telah lunas dibayar (1Korintus 6:20). 

 

Gereja "milik Tuhan" disebut sebagai tubuh Kristus. Gereja yang 

bertumbuh adalah gereja yang mendirikan gereja yang baru, ditempat yang baru, 

untuk jiwa-jiwa yang baru. 

 

Pertumbuhan gereja adalah hasilnya. Tetapi rahasianya terletak pada 

kelompok sel. Kelompok berperan dalam pertumbuhan. Pertumbuhan gereja 

adalah pengembangan seluruh kehidupan jemaat, sehingga gereja tersebut dapat 

berfungsi dengan baik dan mendatangkan pertumbuhan seperti jumlah, 

organisasi, dan doktrin. 
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Gereja bukanlah bangunan fisik berbentuk gedung atau organisasi, tetapi 

kumpulan dari orang-orang yang telah terpanggil untuk percaya dan menerima 

Yesus Kristus sebagai Juruselamat, dengan demikian gereja merupakan 

organisme atau sesuatu yang hidup, bukan suatu organisasi atau benda mati. maka 

gereja akan aktif, bergerak, beraktifitas dan bertumbuh. 

 
Satu-satunya metodologi penginjilan paling efektif di bawah langit adalah 

menanam gereja-gereja baru. Gereja-gereja baru yang bertumbuh adalah dari hasil 

penginjilan seperti yang ada pada jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. 

 
Pertumbuhan gereja ini merupakan hasil pekerjaan misi. Misi berpusat dan 

berasal dari Allah. Misi adalah "pengutusan" TUHAN. Misi memiliki motif dan 

tujuan primer, yaitu membawa rahmat shalom. Misi dipahami sebagai penyebaran 

Injil secara lintas budaya. Penyebaran Injil lintas budaya dilakukan Yesus dengan 

pergi dari satu Kota ke Kota yang lain (Matius 9:35). Dan Alkitab mencatat bahwa 

misi dan pengutusan misi pertama kali di mulai dari Yesus Kristus sebagai misionaris 

pertama. Kemudian perintah misi itu dilaksanakan oleh para rasul sejak hari Penta 

Kosta, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul. Roh Kudus memampuhkan 

dan memimpin mereka untuk memulai tugas pekabaran Injil. Kemudian tugas ini 

dilanjutkan oleh gereja Kristus sampai sekarang ini. 
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ABSTRAK 

 

Menyiapkan materi bagi jemaat baru dalam bergereja bukan perkara mudah, 

karena banyak jemaat masih sering berpindah-pindah gereja. Mereka seperti hanya 

mencari dan menikmati fasilitas, acara dan kesibukan dalam pelayanan beberapa 

gereja. Motivasi jemaat yang sering berpindah-pindah gereja adalah berfokus untuk 

kesenangan diri sendiri, memandang pujian dan kebaktian tidak lebih dari sebuah 

pertunjukkan. Ada yang sekadar ingin mencoba-coba, ada yang masih terus mencari 

gereja yang sesuai dan dapat memenuhi keinginannya, ada yang menganggap semua 

gereja sama saja, akibatnya jemaat yang seperti ini cenderung tidak setia, tidak 

bertumbuh dalam suatu gereja. 

 

Jemaat selalu merasa jenuh beribadah di sebuah gereja karena ibadah hanya 

berjalan sebagai rutinitas yang dilakukan setiap hari minggu, jemaat merasa tidak 

mendapatkan berkat. Anggapan ibadah tidak lebih dari kewajiban dan rutinitas 

menyebabkan timbulnya kejenuhan yang dapat mendorong seseorang pindah atau 

meninggalkan gereja yang tidak dapat memenuhi keinginannya. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

Preparing material for new congregations in church is not an easy matter, 

because many congregations still frequently move churches. They like just 

looking for and enjoying facilities, events and busyness in the ministry of several 

churches. Motivation of congregants who frequently move churches is to focus 

on self-pleasure, to see praise and worship as nothing more than a show. Some 

just want to try, some are still looking for a church that is suitable and can fulfill 

their desires, there are those who consider all churches to be the same, as a result 

such congregations tend to be unfaithful, not growing in a church. The 

congregation always feels tired of worshiping in a church because worship only 

runs as a routine that is done every Sunday, the congregation feels not getting a 

blessing. The presumption of worship is nothing more than an obligation and 

routine to cause boredom that can encourage someone to move or leave a church 

that cannot fulfill their wishes. 

 

Kata Kunci, Materi pengajaran Alkitab, orang Kristen baru. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 

 

Pemahaman Alkitab yang benar bagi orang –orang Kristen baru sangatlah 

penting, untuk itu dibutuhkan bahan pengajaran yang relevan, mudah dipahami dan 

sistematis. Dengan demikian mendorong dan mempercepat pertumbuhan iman bagi 

seseorang. Memahami, mengerti dan mengenal kebenaran serta pribadi Tuhan 

merupakan unsur yang sangat penting bagi seorang murid Tuhan, terlebih murid baru 

karena dengan demikian seorang Kristen baru dapat belajar untuk melakukannya 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti pertumbuhan imannya. 

 

Pembimbing, pengajar, pembina petobat baru harus memiliki target 

capaian dalam mengajar orang Kristen baru untuk mengukur pertumbuhan 

imannya. Paling tidak dapat dilihat dari cara hidup (berbicara, berperilaku) 

sebagai bukti kemajuan iman. Untuk mencapai hal ini memang diperlukan 

strategi-strategi khusus dan strategi ini sangat perlu disediakan dalam bentuk 

bahan tertulis yang dapat dijadikan panduan bagi setiap orang Kristen baru. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan itu memerlukan waktu dan 

proses. Proses yang tepat, baik, relevan akan menjadi salah satu faktor kuat dalam 

menghasilkan pertumbuhan iman yang baik bagi seorang Kristen baru. Proses 

tersebut berjalan setiap waktu, dimana ada waktu-waktu bagi pengajar/pembimbing 

dapat menemani, memantau, namun juga ada proses terjadi dimana pengajar/ 

pembimbing tidak dapat bersama dan memantau mereka. Dalam hal inilah diperlukan 

sebuah panduan yang baik bagi seorang Kristen baru agar mereka dapat terus 

bertumbuh selama proses yang dialami secara pribadi. 

 

Materi belajar pada hakikatnya merupakan bagian yang utama dalam 

pengajaran. Oleh karena itu materi pengajaran harus memenuhi unsur pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang memadai untuk dikuasai oleh seseorang. Materi yang 

tertuang sebagai bahan pengajaran harus menunjang tercapainya standar dan 

indikator pertumbuhan iman seseorang. Materi belajar yang sudah ditentukan 

seharusnya mudah dipahami, dihafal, diingat dan diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Unsur penting bagi pertumbuhan iman 

 

 

24 



 

seorang petobat baru ialah kemampuan ia melakukan pemahamannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sebagai wujud dan usaha untuk mengalami perubahan 

dalam dirinya. 

 

Orang Kristen baru adalah orang yang baru (belum lama) mengaku 

percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang secara otomatis 

disebut sebagai orang Kristen atau penganut agama Kristen. Setiap orang yang 

mengaku sebagai seorang Kristen tentu juga harus mengikuti tata cara ibadah 

dan belajar mengenai iman dan kepercayaan yang ia yakini agar dapat 

bertumbuh. 
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METODE PENELITIAN 
 
 
 

 

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yakni 

mengumpulkan data dari berbagai buku, mempelajari bagian-bagian Alkitab dan 

buku-buku penunjang yang merupakan referensi dari materi utama yaitu 

mengenai pemuridan dan pertumbuhan jemaat, pengajaran-pengajaran alkitab 

tentang petobat baru dan pertumbuhan imannya. Selain itu, juga menggunakan 

metode penelitian lapangan (field research), yakni mengadakan penelitian 

langsung di lapangan dengan menggunakan metode observasi. Melakukan 

pengamatan langsung untuk melihat kegiatan pengajaran, pemuridan yang 

dilakukan oleh beberapa gereja dalam usaha mencapai pertumbuhan iman bagi 

petobat baru. 

 
 
 
 

MATERI PENGAJARAN ALKITAB BAGI PETOBAT BARU 

 

Kemampuan mempelajari, memahami dan meresponi kebenaran firman 

Tuhan adalah suatu sukacita tersendiri bagi seseorang. Dalam Kolose 3:16 

mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur 

seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan 

nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini 

merupakan salah satu indikasi dari pertumbuhan iman seseorang, terutama bagi 

mereka yang baru mengenal Yesus. 

 

Tahapan-tahapan dari pengajaran bagi petobat baru adalah dimulai dari 

memahami kebenaran Alkitab dilanjutkan dengan menyampaikan (menghidupi) 

kebenaran Alkitab. Akan tetapi dalam memahami sampai pada tahap 

menyampaikan kebenaran menuntut waktu dan kerja keras serta komitmen dari 

diri sendiri, oleh sebab itu diperlukan rancangan yang baik dalam proses ini. 
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Model sederhana pembelajaran bagi petobat baru dengan pemahaman dan 

metode yang sederhana agar teks alkitab dapat dipahami, seorang pengajar harus 

memiliki kreatifitas dalam mengajarkan kepada petobat baru. 

 

Pembimbing atau pengajar akan memulai dengan tahapan pertama yakni 

memahami satu teks; memilih teks yang relevan, pokok bagi pertumbuhan iman, 

membaca teks beberapa kali, ajukan pertanyaan-pertanyaan, membuat ringkasan 

teks dalam bentuk subjek lalu membuat garis besar teks tersebut. 

 

Tahapan kedua ialah mengajarkan satu teks; dimulai dengan 

mengembangkan subjek/pelengkap, mengembangkan pelajaran berdasarkan garis 

besar dilanjutkan dengan membuat kesuimpulan. 

 

Berikut adalah proses pengajaran untuk bahan pelajaran Alkitab: 

 

Pertama, cari pokok pikiran; pilih satu teks dan pelajari, kemukakan 

subjek/pelengkap dengan jelas dan singkat, sesuaikan dengan kenyataan pada 

teks, sesuaikan dengan kenyataan pendengar. 

 

Kedua, kembangkan ide-ide teks; buatlah 3 pertanyaan untuk menjawab satu 

pertanyaan utama. Pertanyan utama adalah, apa tujuan, apa yang ingin dicapai 

dalam pembacaan Alkitab ini? Tiga pertanyaan tambahan adalah, apa yang perlu 

dijelaskan, dipertahankan atau diterapkan dari teks supaya dapat dipahami? 

Setelah menyelesaikan 3 pertanyaan, dilanjutkan dengan membuat garis besar 

dalam bentuk kalimat yang menyatakan kebenaran-kebenaran. Dan bagian 

terakhir adalah membuat kesimpulan; kesimpulan mengenai pokok pikiran, 

memberi dorongan kepada yang lain untuk memberi respon. 

 

Prinsip-prinsip Menggunakan Bahan-Bahan Alkitab: 
 
 
 

 

Bahan Pelajaran Alkitab yang bersifat Ekspositoris 

 

Pilihan yang mudah biasa dari surat-surat kiriman Rasul Paulus kepada 

jemaat-jemaat. Contohnya pembelajaran dari Efesus 2:1-10. Umumnya maksud 

dan makna bahan ini lebih jelas dan mudah dibanding teks yang lain karena 
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kebenaran yang termuat di dalam teks ini tidak terlalu membutuhkan banyak 

interpretasi para pendengar saat ini. Makna kata dalam bagian teks yang bersifat 

ekspositoris biasanya tidak bersifat kiasan. 

 

A.  Bahan Pelajaran Alkitab Naratif 

 

Bahan naratif (cerita) bersifat tidak langsung dalam penyampaian 

pesannya, lebih banyak menuntut panca indera dibandingkan intelektual secara 

langsung seperti memahami tulisan-tulisan ekspositoris. Narasi mengajak 

seseorang masuk ke dunia dan tokohnya untuk mengalami seperti yang dialami 

oleh para tokoh. Narasi biasanya tidak menyatakan kepada pembelajar arti dari 

cerita. Jika menggunakan narasi sebagai bahan pembelajaran Alkitab, 

pembimbing harus bisa mengungkapkan kepada pendengar tentang dunia dimana 

cerita itu terjadi dengan melukiskan suasana pada saat itu terjadi, sehingga 

pembelajar merasa seperti berada di dunia lain, yaitu dunia dimana cerita itu 

terjadi, jadi diperlukan imajinasi yang banyak dan kreatif, misalnya melihat orang 

lumpuh melompat dalam kegirangan seperti yang terjadi dalam cerita. Hal ini 

akan membantu pendengar untuk menghayati kehidupan dan kemenangan para 

tokoh cerita dalam bahan pengajaran alkitab. 

 
 
 
 

Bahan Pengajaran Alkitab Puitis 

 

Contoh bahan pengajaran bersifat puitis diantaranya adalah kitab Mazmur, 

Amsal, Pengkhotbah, sejumlah besar kitab para nabi. Dari Mazmur kita 

mengetahui bahwa puisi dalam Alkitab memuat gambaran-gambaran seperti 

gembala, Padang, batu karang, burung-burung, air bah, pedang, kegelapan, terang, 

kubur terbuka, madu, empedu dan lain-lain. Dengan menggunakan gambaran 

pembaca akan menyadari bahwa penulis menuntut kepekaan panca indera. Oleh 

sebab itu, dalam membaca dan mengajarkan Mazmur perlu kepekaan terhadap 

gambaran dengan menggunakan panca indera, perasaan, dan imajinasi. 

Pembimbing dapat membuat garis besar sejumlah puisi berdasarkan 

perkembangan pikiran dan gambaran yang ada dalam puisi tersebut. 
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Dalam mempelajari Alkitab, ada dua pertanyaan yang harus dijawab untuk 

memahami satu istilah kunci. Pertanyaan pertama, ‘istilah itu mengacu pada apa?” 

(referensi), kedua, “apa kesannya”? (kesan positif/negatif, emosional, dsb). 

Ketika Daud menyebut dirinya adalah “ulat” dan bukan manusia, perlu dicari tahu 

arti dibalik kata istilah ini (Maz.22:7). Gunung batu yang dipakai untuk menunjuk 

pada Tuhan dalam Mazmur 78:35. Tentang rajawali yang naik terbang dengan 

kekuatan sayapnya dalam Yesaya 40:31, apa kira-kira perasaan dan pikiran yang 

ditimbulkan. 

 

Pokok-pokok Pengajaran Alkitab untuk Pertumbuhan Iman Orang Kristen Baru: 

 

Hal-hal pokok yang perlu dipelajari oleh petobat baru dalam mempelajari 

iman Kristen adalah hal-hal dasar tentang iman kristen yang berkaitan dengan 

pola hidup, tingkah laku seorang kristen di tengah keluarga, gereja dan 

masyarakat. 

 
 
 
 

Hak Istimewa Orang Kristen 

 

Tujuan pengajaran ini ialah untuk membicarakan hak istimewa yang 

diterima oleh setiap orang Kristen baru supaya mereka mengerti dan menyadari 

akan hak-hak yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri dengan syarat hidup sesuai 

kehendaknya. 

 

1. Hak menjadi anak-anak Allah (Yohanes 1:12) 

 

Secara rohani, seseorang yang menerima dan percaya yesus sebagai Tuhan 

sudah diangkat, dipindahkan, diasingkan dari dunia ini, dan menjadi anak-anak 

Allah. Jika seseorang menjadi anak Allah maka ia berhak memanggil Allah adalah 

Bapa, karena yang menjanjikan adalah Allah sendiri melalui firmanNya di dalam 

Alkitab. 

 

2. Hak Bebas menghadap Allah. 
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Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat 

kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui 

tabir yaitu diriNya. 

 

3. Hak menerima Warisan 
 

 

Kasih Adalah Hukum Kristen 

 

Memberikan pengertian kepada orang Kristen baru, bahwa hukum 

kehidupan orang Kristen adalah kasih. Karena keberadaan Allah adalah kasih, 

oleh sebab itu anak-anakNya harus hidup sama seperti Bapanya, yaitu harus selalu 

tetap hidup dalam kasih yang dinyatakan kepada semua orang. 

 

1. Kasih kepada Allah 
 

2. Kasih kepada Sesama 
 

3. Kasih kepada diri sendiri 
 

4. Kasih dalam Alkitab 
 

 

Penderitaan Orang Kristen 

 

Orang Kristen baru harus mengetahui bahwa sebagai pengikut Tuhan 

Yesus, mereka tidak terlepas dari pencobaan, penderitaan, sehingga mereka tidak 

terkejut dan menyesal di kemudian hari. Dengan demikian mereka akan dapat 

bertahan dalam pencobaan atau penderitaan itu dengan keyakinan bahwa Tuhan 

tetap beserta mereka dan mereka akan mendapat kemenangan dan damai sejahtera 

di dalam Yesus Kristus. 

 

1. Orang Kristen ditetapkan menderita karena melayani Tuhan 
 

2. Orang Kristen dicobai karena keinginan sendiri 
 

3. Penderitaan datang dari Iblis 
 

4. Jalan keluar mengatasi penderitaan 
 

5. Maksud dari penderitaan 
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Ibadah Kristen 

 

Memberi pengertian kepada orang Kristen baru bahwa ibadah Kristen 

mempunyai arti dan corak tersendiri. Ibadah Kristen merupakan pusat 

penyembahan, persekutuan bersama dengan Allah dan sesama umat Allah. 

 

1. Ibadah yang sejati 
 

2. Tempat untuk ibadah 
 

3. Waktu untuk Ibadah 
 

4. Inti dari Ibadah 
 

5. Pentingnya ibadah bersama. 

 

Ibadah Kristen adalah ibadah rohani yakni hubungan batin dengan 

Sang pencipta. 

 
 
 
 

Persembahan 

 

Orang Kristen baru harus menyadari bahwa ketika ia menyerahkan 

hidupnya kepada Tuhan, maka uang dan semua yang mereka miliki adalah juga 

milik Tuhan Yesus, karena harta mereka juga termasuk bagian dari hidupnya. Jika 

mereka sudah memahami maka mereka dapat melakukan pemberian persembahan 

dengan hati yang sukarela. 

 

1. Tujuan Pemberian persembahan (2 Kor. 9:12) 
 

2. Sikap dan syarat memberi persembahan (2 Kor. 9:5-7) 
 

3. Berkat memberi persembahan (1 Kor.9:8-11) 
 

 

Persepuluhan 

 

Orang Kristen baru harus tahu bahwa persepuluhan dari semua berkat 

yang diterimanya, baik berupa uang atau harta Apapun semua milik Tuhan. Taat 

persepuluhan bukan berarti memberi kepada Tuhan, tetapi memang berkat itu 

adalah milikNya. Pemberian persepuluhan adalah bukti bakti pengabaian 

seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus (Maleakhi 3:6-12). 
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1. Tujuan persepuluhan 
 

2. Maksud persepuluhan 
 

a. Merupakan perintah Tuhan 
 

b. Milik Allah 
 

 

Pernikahan Kristen 

 

Orang Kristen baru harus tahu dapat mengetahui dan mengerti serta 

melaksanakan prinsip pernikahan Kristen yang ideal. Pernikahan Kristen juga 

menyangkut kehidupan rohani. 

 

3. Tujuan pernikahan 
 

4. Allah menciptakan pernikahan 
 

5. Pernikahan yang seimbang 

 

Keluarg Kristen 

 

Orang Kristen baru harus tahu perbedaan hubungan anggota keluarga 

Kristen dengan hubungan keluarga di luar Kristen. Tujuan utama yang 

dikehendaki Allah melalui keluarga Kristen adalah menggambarkan hubungan 

Allah dengan gerejaNa di dunia ini (Ef.5:22-33). 

 

6. Tujuan keluarga Kristen 
 

7. Hubungan antar anggota keluarga Kristen 

 

a. Suami – Bapak 

 

b. Isteri – Ibu 

 

c. Anak-anak 

 

3. Ikatan keluarga Kristen 

 

a. Suami isteri tidak dapat bercerai (Matius 19:6; 1 Kor.7:10-11) 

 

b. Hal kawin lagi (1 Kor.7:39; 1 Tim. 

5:14) B. Kematian Kristen 
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Orang Kristen baru harus tahu bahwa kematian hanya merupakan pintu untuk 

masuk kepada suatu tempat yang menjadi pengharapan setiap orang Kristen dan 

memulai hidup yang tidak akan ada habisnya. Dan kematian secara tubuh 

merupakan perpindahan ke tubuh yang kekal (1 Tes.4:133-18). 

 

1. Tujuan 

 

2. Arti kematian Kristen 
 
 
 

 

Iman Kristen dan Ketakhayulan 

 

Orang Kristen baru harus menggantungkan imannya hanya kepada 

Tuhan Yesus, serta berani menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. 

 

1. Definisi ketakhayulan 
 

2. Allah tidak berkenan dengan takhyul 
 

3. Akibat mempercayai tahyul 
 

 

Perlengkapan dalam Peperangan Rohani (Efesus 6) 

 

Orang Kristen baru harus mengerti betapa pentingnya hidup dekat dengan 

Allah, dan selalu berjaga-jaga dengan persenjataan yang sudah diberikan Allah 

kepada seluruh anak Tuhan untuk menghadapi serangan-serangan Iblis beserta 

segala kelicikannya. 

 

4. Musuh dalam peperangan rohani 
 

5. Perlengkapan persenjataan peperangan rohani 
 

a. Ketopong keselamatan 
 

b. Perisai iman 
 

c. Pedang roh 
 

d. Kuat di dalam iman 
 

e. Baju zirah keadilan 
 

f. Kaki berkasutkan kerelaan 
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Pertentangan Tabiat rohani dengan tabiat daging 

 

Orang Kristen baru harus mengerti dengan jelas perbedaan hidup menurut 

Roh dan hidup menurut daging, sehingga dapat mengetahui keberadaannya 

(Matius 7: 15-23; Roma 8:1-17). 

 

6. Tabiat daging (Roma 8:5-8; Galatia 5: 19-21) 
 

7. Tabiat roh (Galatia 5:22-23) 
 
 
 

 

Persahabatan Duniawi 

 

Orang Kristen baru harus tahu dan menyadari bahwa persahabatan dengan 

dunia tidak dikehendaki oleh Allah dan bahwa mereka harus hidup berbeda 

dengan cara orang duniawi. 

 

8. Pengertian persahabatan dengan dunia 
 

9. Jauhi persahabatan dunia 
 

10. Allah melarang persahabatan dunia 
 

11. Cara mencegah persahabatan dunia 
 
 
 

 

Perintah Agung Tuhan Yesus 

 

Orang Kristen baru harus tahu bahwa memberitakan Injil merupakan 

perintah Tuhan Yesus dan merupakan tugas yang tidak boleh ditawar lagi bagi 

semua orang Kristen, sehingga mereka melakukan perintah iu dengan rasa ucapan 

syukur, setia dan sebagai suatu kenyataan penyembahan kepada Allah. 

 

12. Tujuan melaksanakan perintah Agung 
 

13. Langkah yang harus ditempuh 
 

14. Jaminan memberitakan Injil. 
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Alasan-Alasan Menjadi Saksi bagi Kristus 

 

Orang Kristen baru harus tahu dan sadar selain merupakan suatu perintah, 

memberitakan Injil adalah karena keselamatan itu hanya dapat diperoleh di dalam 

Yesus Kristus dan Allah memakai sarana untuk menunjukkan jalan keselamatan 

itu melalui orang-orang yang sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus yakni 

semua orang percaya. 

 

15. Hanya di dalam Yesus orang dapat masuk surge 
 

16. Semua orang perlu di selamatkan 
 

17. Allah memakai orang percaya dalam program penyelamatan 
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KESIMPULAN 

 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, memahami secara benar belajar Alkitab khususnya bagi orang 

Kristen baru sangat mempengaruhi pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman orang 

Kristen baru adalah suatu hal yang harus diperhatikan karena akan mempengaruhi 

kualitas hidup kepercayaan dan tidak menutup kemungkinan orang Kristen baru 

menjadi jembatan penginjilan yang efektif. 

 

Gereja yang sehat dan dinamis adalah gereja yang memperhatikan aspek 

pengajarannya. Hal ini tidak berarti membiarkan pelayanan yang lain (maksudnya 

adalah keseimbangan pelayanan-pelayanan yang lain dengan pelayanan pengajaran). 

Pengajaran Alkitab yang benar menjadi fondasi yang kuat bagi pelayanan gereja dan 

pertumbuhan kerohanian jemaat. Jemaat harus didorong untuk mengikuti kelas-kelas 

katekisasi dan pembinaan-pembinaan lainnya. Jemaat yang terlibat pelayanan harus 

mengerti dasar-dasar kehidupan iman yang benar melalui pengajaran katekisasi atau 

kelas-kelas pembinaan, tujuannya agar: 

 

1. Pelayanannya murni hanya kepada Tuhan (tidak ikut-ikutan) 
 

2. Ia bertumbuh di dalam iman; ia tidak mudah terombang-ambing 

oleh berbagai pengajaran duniawi yang menyesatkan, mampu 

memberi jawaban bagi mereka yang meminta pertanggungan jawab 

imannya sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus. 
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ABSTRACT 
 

Tulisan ini adalah merupakan hasil dari penelitian observasi lapangan dan 

studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian penulis melihat bahwa pemuridan 

mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap pertumbuhan gereja. 

Pemuridan yang dilakukan tidak hanya sekedar terlibat aktif atau hanya sekedar 

memuridkan, tetapi menyadari betul bahwa itulah kehendak Tuhan atau Perintah 

yang Gereja harus lakukan. Pemuridan harus dilakukan dengan melibatkan 

seluruh potensi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing pemimpin dan 

anggota jemaat sehingga akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan gereja. 

Morning Star Indonesia-Bali dalam upaya menjadi gereja yang bertumbuh 

melakukan Pemuridan dengan berbagai upaya yang melibatkan seluruh bidang 

pelayanan yang ada di gereja. Pemuridan menjadi hal yang sangat penting yang 

selalu dilakukan dan diusahakan di setiap bidang pelayanan, program gereja 

maupun event-event yang dengan sengaja mencari, menciptakan peluang bagi 

terjadinya pemuridan. Sejak didirikan tahun 1989, Gereja MSI -Bali sudah 

mencoba menerapkan berbagai metode untuk menghasilkan murid Kristus supaya 

terjadi pertumbuhan Gereja. Namun sejak bertemu dengan sistem sel grup "Global 

Leadership Network" (GLN) dari Singapore pada tahun 2003, maka ini menjadi 

titik awal serta pergerakan Pemuridan yang sangat mempengaruhi Pertumbuhan 

Gereja MSI Bali. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper is the result of research by field observation and literature study. 

Based on the research, the writer see that Discipleship has a very positive influence 

on the growth of the church. The Discipleship that has done is not only actively 

involved or only make disciples, but realizing that is God's will or command that the 

Church should do. Discipleship should be done with the involvement of all the 

potential that God has given to catch of the leaders and congregation that will 

encourage (support) the growth of the church. In the effort of being a growing church, 

Morning Star Indonesia Bali does the discipleship that involved all the ministry 

(department) in the church. The Discipleship is very important that always been 

working, in every area of ministry, church program or events, that is made in purpose 

to find and to create the opportunity to make it (the discipleship) happen. Since 

established in 1989, Morning Star Indonesia Bali has applied many kind of methods 

to make Christ disciple for the growth of the church. After finding the cell group 

system "Global Leadership Network" (GLN) from Singapore at 2003, it became the 

beginning of Discipleship movement that really influenced the growth of Morning 

Star Indonesia Bali. 
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PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang dan Masalah 
 

Melihat perkembangan Gereja saat ini, maka perlu untuk mengangkat 

topik ini agar menjadi bahan masukkan dan perhatian dan pertimbangan serta 

prioritas bagi siapa pun yang terlibat di dalam gereja maupun yang terpanggil 

untuk melayani maupun akan dan sedang memimpin sebuah gereja. Seperti yang 

Rasul Paulus tuliskan kepada Timotius dalam 2 Tim 2: 2 Apa yang telah Anda 

dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu orang-orang yang 

tidak dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah perhatian 

Rasul Paulus agar Timotius menerapkan ayat ini dalam pelayanannya. Karena 

hebatnya pelayanan seseorang, jika tidak ada murid yang dihasilkan maka dia 

sebenarnya tidak sedang membangun apa - apa. Karena Yesus telah memberikan 

pola pelayanan yang begitu baik untuk ditiru, yaitu menghasilkan murid. Bahkan 

selama pelayanan Yesus di muka bumi, waktu terbanyak adalah Dia memberikan 

pelatihan bagi murid-Nya, karena Dia tahu betul bahwa merekalah yang akan 

melanjutkan pekerjaan-Nya di muka bumi ini. Sewaktu kita memiliki seorang 

murid maka apa yang Tuhan percayakan dalam masa hidup kita bisa terus kepada 

generasi selanjutnya dan bahkan mereka akan melakukan dengan lebih baik. 

Apakah itu mimpi kita, visi kita, nilai-nilai hidup kita. Bahkan seorang mantan 

Presiden Amerika berkata: "kalau ingin cepat lakukan sendiri, tetapi kalau ingin 

jalan jauh ajak orang lain" ini bicara soal visi yang melampaui umur kita bahkan, 

tetap bisa digapai pada saat kita memuridkan orang lain. Baik itu visi kita, maupun 

nilai - nilai yang kita percayai dan kita bangun, akan menjadi warisan yang 

diteruskan turun temurun lewat hidup para murid yang kita muridkan dengan baik. 
 

Tanpa berusaha mencari tahu perkembangan gereja saat ini, kualitas 

seorang anggota gereja/ seorang Kristen perlu menjadi perhatian dan memantau 

kita secara serius, apakah dia betul-betul sedang dimuridkan atau hanya sebagai 

seorang anggota Gereja. Jelas bahwa dalam gereja harusnya hanya ada dua 

kelompok orang, yaitu kelompok yang memperlengkapi dan kelompok yang 

diperlengkapi. Sehingga seharusnya di dalam Gereja tidak ada orang yang 
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statusnya tidak termasuk dalam salah satu kelompok baik yang diperlengkapi atau 

kelompok yang memperlengkapi. Biarlah setiap anggota kedapatan sedang 

diperlengkapi atau sedang memperlengkapi orang lain. Tidak bisa dipungkiri saat ini, 

walaupun banyak Gereja dibuka di mana, namun secara jumlah orang percaya 
 

tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Jadi bisa dikatakan pertumbuhan 

gereja lokal, namun tidak mengikuti pertumbuhan orang percaya. 

 

 

Alangkah baik jika terjadi pertumbuhan Gereja lokal karena pertumbuhan 

orang percaya. Hal ini pasti bisa terjadi selama kita fokus pada apa yang penting 

bagi Gereja yaitu pemuridan. Namun yang menjadi perhatian penulis adalah 

menurut pendapat penulis bahwa kita sekarang hidup di jaman yang luar biasa 

hebat, termasuk hebat dalam teknologi dan informasi. Ibarat apa saja yang kita 

mau tahu, dengan gampang bisa menemukan jawabannya lewat internet, bahkan 

hal yang belum boleh kita tahu pun tersedia di internet. Ini berakibat pada 

tantangan hidup yang semakin besar, godaan yang semakin besar, seperti yang 

Firman Tuhan katakan orang kudus harus semakin kudus. Atau bisa dikatakan di 

jaman ini diperlukan orang percaya yang betul - betul diperlengkapi dengan baik 

untuk menghadapi tantangan hidup dalam menciptakan ini. Sehingga pemuridan 

harus menjadi perhatian kita untuk menghasilkan kualitas kekristenan yang 

memadai. 
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METODE PENELITIAN 
 

 

Di dalam mengadakan penelitian untuk mendukung pembahasan dalam 

skripsi ini maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 
 

1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu membaca dan 

mempelajari bagian-bagian Alkitab dan buku-buku penunjang yang 

merupakan referensi arti pemuridan dan pertumbuhan gereja. 
 

2. Metode penelitian lapangan ( Field Research ) yaitu mengadakan 

penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan-

pendekatan sebagai berikut :Observasi yaitu mengadakan pengamatan 

langsung di lapangan untuk melihat kegiatan pemuridan yang dilakukan 

oleh gereja MSI-Bali di dalam usaha pertumbuhan Gereja. 
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PEMBAHASAN 
 

 

Pengertian Pemuridan 
 

 

Sebagai gereja kata pemuridan bukanlah kata yang asing, tetapi kata yang 

sangat familier bahkan bisa juga jadi kata yang menakutkan dalam pemahaman 

dan pengalaman tertentu. Dan ini menjadi sangat serius kesan apa yang muncul di 

dalam gereja sewaktu mendengar kata pemuridan. Karena seseorang akan 

memberi reaksi pada sesuatu hal tergantung nilai dan pemahaman terhadap hal 

tersebut. Namun apa sebenarnya arti kata pemuridan, apa definisinya, dan 

bagaimana proses pemuridan itu bisa berlangsung? Ini menjadi pertanyaan yang 

menarik untuk kita memahaminya dengan baik. Sebab jika kita salah 

memahaminya maka akan berdampak buruk bagi kita maupun orang yang kita 

muridkan. Perlu juga kita sedikit menyimak bahwa kata pemuridan cenderung 

sudah terhubung dengan tugas dan pekerjaan agamawi, atau tuntutan komitmen, 

atau disiplin yang keras, atau penyalahgunaan otoritas yang menyakitkan. Atau 

juga menjadi sangat menakutkan jika sudah dihubungkan militerisme (pemuridan 

gaya militer). 

 
 

Definisi Pemuridan 
 

Arti kata murid berasal dari kata Yunani mathetes yang berarti orang yang 

diajar atau yang dilatih, atau Follower, atau terhubung dengan, (Joy Bonifacio, 

The LEGO Princple, 2012 hal 4) Pemuridan adalah Suatu strategy yang diajarkan 

oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana setiap murid belajar dari gurunya, melihat 

gurunya, mendengar gurunya, dan mengikuti gurunya', ( Pdt Obaja Tanto S, 

Rahasia Pertumbuhan Gereja, 2002, hal 59) Pemuridan adalah program 

pengajaran sederhana, yang berorientasi pada hal-hal praktikal yang memotivasi 

murid untuk belajar sendiri (Cesar Castellanos Dominguez, Tangga Sukses, hal 

143) 
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Pelayanan Yesus 
 

Selama dalam misi-Nya di bumi, Yesus menyadari bahwa pemuridan 

merupakan hal yang terpenting. Selain pelayanan-Nya untuk "umum" (khotbah, 

mengajar, menyembuhkan, dsb), Dia menyediakan waktunya untuk melatih ke-12 

murid-Nya melalui pelayanan "khusus". Selama tiga sampai tiga setengah tahun 

waktu-Nya atau masa di antara Dia dibaptis sampai saat kenaikkan-Nya ke Surga, 

Dia menempatkan pelatihan bagi ke-12 murid-Nya sebagai prioritas yang utama. 

Yesus menugaskan bagi para generasi berikutnya mengikuti proyek pelatihan 

untuk pemuridan (Mat 28:19). Yesus tidak memformulasikan penugasan ini 

sebagai saran atau pilihan, tetapi sebagai obligasi mutlak. Yesus mengajarkan 

supaya kita tidak hanya mengajak orang untuk masuk Kristen, tetapi menjadikan 

mereka murid (Dia menginginkan buah pada akhirnya: Yoh 15:16). Pemuridan 

adalah metode optimal untuk memenangkan dunia bagi Allah. Pengaruh yang 

besar dari pengajaran agama di masa gereja mula-mula dan masa pelayanan 

Paulus membuktikan bahwa pelatihan dalam pemuridan merupakan cara yang 

paling efektif untuk mengabarkan Injil di dunia. Kualitas lebih penting daripada 

kuantitas: sedikit orang yang berkomitmen untuk menjadi murid, dan yang telah 

belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, akan lebih mengenal Allah daripada 

sejumlah besar pengikut yang kurang memiliki kepercayaan. Menjadikan banyak 

murid merupakan strategi yang dipilih Allah untuk memenangkan dunia. 

 
 

Nilai dari pelatihan dalam pemuridan 
 

Para pengikut akan dipimpin dan dilatih untuk menjadi murid-murid yang 

benar. Para murid akan bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mereka 

akan mengalami hidup yang indah karena persekutuannya dengan Kristus. Muridakan 

menceritakan pengalaman hidup mereka kepada orang lain. Melalui misi menjadikan 

banyak murid, pekabaran Injil di dunia akan semakin berkembang dengan pesat. Jika 

kita menjadikan banyak murid, kita menyenangkan hati Allah, karena kita 

bersungguh-sungguh dalam melakukan perintah-Nya yang tertulis dalam Mat 28:19. 

Untuk pemahaman lebih lanjut: Baca 1 Petrus 2:21. Apa artinya (secara praktis) 

menjadi seorang pengikut Kristus? 
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Tujuan Utama dari "Pelatihan dalam Pemuridan" 
 

Tujuan pertama dari "pelatihan dalam pemuridan”: menuntun orang Kristen untuk 

mencapai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak didapat secara otomatis 

seiring dengan pertambahan usia, pengetahuan atau pengalaman. Kedewasaan 

rohani merupakan tahapan pertumbuhan iman, berdasarkan ketaatan dalam 

mengikuti ajaran yang benar tentang pemuridan Alkitabiah. Apakah ciri-ciri dari 

kedewasaan rohani? 
 

1. Memiliki persekutuan yang erat dengan Yesus (Gal 2:20). 
 

2. Memiliki pengetahuan yang solid tentang kebenaran Alkitab. 
 

3. Stabil dan konsisten dalam menjaga kekudusan hidup baik dihadapan 

Allah maupun manusia. 
 

4. Memiliki buah-buah roh (Gal 5: 22-23). 
 

5. Punya keinginan tulus untuk melayani orang lain. 
 

6. Menghasilkan buah dalam pelayanan. 
 

 

Sistem Pemuridan Tuhan Yesus 
 

Tuhan Yesus adalah Allah ketika ia turun ke dunia dan dibaptis dalam kuasa 

Roh kudus. Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang tak terbatas dalam mengajar dan 

memuridkan orang. la memilih 12 orang murid untuk menjadi rasul-Nya, di mana 

mereka hidup bersama setiap hari, mengenal cara hidup, cara berpikir Tuhan Yesus, 

karakter dan juga segala rahasia kerajaan Allah dengan lebih luas. Dalam 

pelayanannya kepada murid Tuhan Yesus memberi makan dan membersihkan murid-

Nya dengan Firman setiap hari. Tuhan Yesus tidak mentransfer pengetahuan kepada 

murid-Nya tetapi lebih awal itu ia ingin mentransfer hidup-Nya sendiri atau seluruh 

Roh-Nya ke dalam hidup murid murid-Nya. (Yoh 14:20; 15: 5) Pada awal pelayanan-

Nya la memanggil murid-Nya dan memberi mereka kuasa dan contoh pada saat 

menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Sesudah itu mereka menjadi 

manusia - manusia yang luar biasa, urapan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus 

menyertai mereka. 
 

Transfer Roh Tuhan Yesus itu adalah sementara sifatnya karena ia masih 

mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa dari tempat tinggi bila la akan 
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meninggalkan mereka setelah kebangkitannya. Lukas 24:49 "lihatlah, Aku akan 

mengirimkan kepada-Mu apa yang di janjikan Bapa - Ku. Tetapi kamu harus 

tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari 

tempat yang tinggi" Mengapa memberi kuasa sementara ini kepada mereka, 

sambil menunggu yang realisation that will be given to them that Roh Kudus turun 

mereka yaitu, setelah urapan Roh atas Kudus melekat di dalam mereka dengan 

segera iman mereka naik pesat tetapi juga daging mereka menjadi sangat berani. 

Itu perlu sebab tanpa urapan Roh Kudus karakter daging tidak akan muncul 

kembali tetapi oleh kerendahan hati dan tradisi dari hidup manusia dengan adanya 

urapan Roh Kudus maka sifat daging mereka akan dibersihkan oleh kuasa Firman 

Tuhan. Tiga peristiwa ini memberi gambaran yang cukup bahawa kedagingan 

mereka meningkat arena dirangsang oleh hadirnya urapan kuasa Roh kudus di 

dalam mereka: 

 
 
 
 

PERTUMBUHAN GEREJA 
 

 

Definisi Gereja 
 

Kata "gereja" atau "jemaat" dalam bahasa Yunani adalah Ekklesia, dari 

kata kaleo, artinya "aku memanggil atau memerintahkan" .Secara umum Ekklesia 

diartikan sebagai perkumpulan orang-orang. Tetapi dalam konteks perjanjian baru 

kata ini mengandung arti khusus, yaitu pertemuan orang-orang Kristen sebagai 

jemaat untuk menyembah kepada Kristus. Amanat Agung yang diberikan Kristus 

sebelum kenaikan ke surga (Matius 28: 19-20) betul-betul dengan setia dijalankan 

oleh murid-murid-Nya. Sebagai hasilnya lahirlah gereja atau jemaat baru baik di 

Yerusalem, Yudea, Samaria dan juga di berbagai tempat di dunia. Gereja adalah 

kumpulan dari orang-orang yang telah terpanggil untuk percaya dan menerima 

Yesus Kristus sebagai Juru selamat. Gereja adalah bangsa yang kudus, yang 

hidupnya diperintah oleh Raja yang kudus. Gereja kudus karena gereja adalah 

milik Tuhan yang maha Kudus (I Petrus 2: 9) 
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Pandangan Alkitab tentang Gereja 
 

Alkitab memberi tahu bahwa gereja yang membangun fisik bangunan atau 

organisasinya, tetapi kumpulan dari orang-orang yang telah terpanggil untuk 

percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dengan demikian 

gereja merupakan organisme atau pribadi yang hidup, bukan suatu organisasi atau 

benda mati. Oleh karena gereja adalah suatu organisme yang hidup, maka ia akan 

aktif, bergerak, beraktifitas dan bertumbuh. Sehubungan pertumbuhan gereja 

melalui pengembangan kelompok sel. Alkitab memandang gereja dalam tiga 

bentuk, yaitu: 
 

a. Pusat Rencana dan Tujuan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa 

gereja adalah suatu pusat dan rencana Allah untuk mendamaikan 

seluruh umat ciptaan-Nya. Gereja yang benar adalah gereja yang 

memancarkan rencana dan tujuan Allah mendamaikan manusia 

dengan Tuhan melalui iman akan penebusan melalui pengorbanan 

Yesus Kristus di kayu salib (Kolose I: 20) 
 

b. Organisme Yang Berkarunia Organisme artinya Ciptaan yang 

baru, Karunia artinya memberikan anugerah Tuhan. Jadi gereja 

adalah suatu organisme yang berkarunia yaitu gereja adalah suatu 

ciptaan yang hidup yang memiliki anugerah-anugerah Tuhan. Ada 

macam-macam karunia dalam gereja seperti yang dinyatakan 

Alkitab yaitu dalam 1 Korintus 12, Roma 12 dan Efesus 4. 
 

c. Persekutuan Umat Tuhan Alkitab perjanjian lama menekankan 

konsep Allah untuk memilih umat pilihan Israel. Pada masa 

perjanjian yang konsep Allah ini diwujudkan kepada gereja. Jadi 

istilah umat pilihan Allah dalam perjanjian lama sudah 

berkembang dari bangsa Israel menjadi jemaat atau gereja (1 

Petrus 2: 9). 

 
 

Pertumbuhan Gereja 
 

Ketiga pandangan Alkitab tentang gereja yaitu tujuan rencana dan tujuan 

Allah, organisme yang berkarunia, persekutuan umat Tuhan, adalah niat untuk 

gereja universal maupun gereja lokal, yang memiliki hubungan dengan 
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pertumbuhan gereja: mek hubungan antara rencana dan tujuan Allah dengan 

pertumbuhan gereja Tujuan gereja yaitu mendamaikan umat-Nya dengan Bapa 

sehingga umat yang bersedia didamaikan melalui iman akan pengorbanan Kristus 

dapat diselamatkan, ini merupakan "tugas" gereja terhadap orang lain yaitu 

membawa jiwa-jiwa baru lainnya untuk percaya dan menerima Injil. 

 
 

Pertumbuhan Gereja menurut Para Ahli 
 

Banyak jemaat dan gereja yang berpendapat bahwa suatu gereja dikatakan 

Bertumbuh oleh pengunjung yang ibadah di hari minggu bertambah. Ada juga 

yang bertambah besar bahwa pertumbuhan gereja terjadi dengan banyaknya 

jumlah penginjil atau misionaris yang dihasilkan oleh suatu gereja. Salah seorang 

tokoh pertumbuhan gereja pada tahun enam puluhan yang terkenal adalah Donald 

Mc Gavran beliau telah melayani Tuhan selama enam puluh tahun. Selama tiga 

puluh tahun pertama melayani sebagai misionaris di India. Beliau memahami 

pentingnya kebenaran pertumbuhan gereja. Kemudian beliau mendalami area 

pertumbuhan gereja, dan sekitar tahun 1955 terjadilah gerakan pertumbuhan 

gereja. Mc Gavran berpendapat bahwa pertumbuhan gereja bukan dititikberatkan 

pada banyaknya jumlah misionaris, atau besarnya Dana misi menurut angka-

angka statistik, melainkan dititik beratkan pada pertumbuhan rohani seseorang, 

yang ditandai pertobatan. Karena hanya dalam Kristus setiap orang baru bisa 

mendapat kelahiran baru dari Allah. 
 

Rick Warren mengatakan bahwa pertumbuhan gereja terdiri dari lima segi, 

dimana gereja harus berkembang akrab dengan sesama anggota-anggota 

persekutuan, bertambah sungguh-sungguh melalui pemuridan, bertambah kuat 

melalui ibadah, bertambah besar melalui pelayanan, dan bertambah luas melalui 

penginjilan '. Orlando E. Costas juga memberikan pendapat pertumbuhan gereja 

adalah pengembangan seluruh kehidupan jemaat, sehingga gereja tersebut dapat 

berfungsi dengan baik dan mendatangkan pertumbuhan seperti jumlah, 

organisasi, dan doktrin ". C. Peter Wagner dalam bukunya" Penanaman Gereja 

untuk Tuaian Besar "th 1995, hal 13. Mengatakan: Metodologi satu-satunya 

penginjilan efektif di bawah langit adalah menanam gereja-gereja baru". 
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Pertumbuhan Jemaat Mula -mula 
 

 

Ketika gereja berdiri pada Hari Pentakosta (Kisah Para Rasul 2), Petrus 

memberitakan Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dia mengatakan seisi rumah 

Israel, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, 

yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus." (Kisah Para Rasul 2:36). Orang-

orang yang mendengar saat itu menjadi pedih hatinya dan bertanya, "Apa yang harus 

kami perbuat saudara-saudara?" Petrus kemudian menjawab, "Bertobatlah danlah 

kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan 

dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus" (Kisah Para Rasul 

2:38). Tiga ribu jiwa menaati Injil pada hari itu (Kisah Para Rasul 2:41), kemudian 

jumlah laki-laki menjadi kira-kira lima ribu jiwa (Kisah Para Rasul 4: 4). Orang-orang 

percaya lebih banyak lagi ditambahkan kepada Tuhan (Kisah Para Rasul 5: 14) dan 

jumlah murid-murid itu berlipat kali ganda (Kisah Para Rasul 6: 7). Jumlah murid-

murid di Yerusalem pada saat itu, sebelum mereka terkenal ke berbagai tempat karena 

penganiayaan dapat mencapai dua puluh ribu sampai dua puluh lima ribu jiwa. Oleh 

karena jemaat di Yerusalem ini adalah jemaat yang mula-mula, maka kita dapat 

belajar dari pertumbuhan mereka yang mengagumkan serta beberapa kriteria mereka. 
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PENUTUP 
 

Kesimpulan 
 

Dari pengalaman, pelaksanaan, hasil, dan diskusi - diskusi serta 

diekspresikan dalam tulisan ini, maka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Setiap Gereja pasti bertumbuh, karena Gereja adalah organisasi yang 

hidup, karena setiap organisasi pasti bertumbuh. 
 

2. Untuk bertumbuh maka Pemuridan bukan lagi sebuah pilihan tetapi 

kebutuhan yang harus ada. Karena itu pula yang Tuhan Yesus perintahkan 

di Mat 28:19 -20 
 

3. Penting karena memiliki metode pemuridan dan alat pemuridan yang 

dapat diulang 
 

4. Pemuridan memperluas basis kepemimpinan sehingga Gereja tersebut 

dapat atau menggunakan untuk menggembalakan / memimpin lebih 

banyak orang. 
 

5. Juga sangat Penting untuk membangun struktur pertanggungjawaban yang 

jelas dan relasional (yang terhubung) sehingga terjalin hubungan yang 

baik. 
 

6. Harus sungguh-sungguh memperhatikan setiap orang baru / pengunjung 

baru dan segera diasimilasikan ke dalam sel grup. 
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PERANAN GEMBALA SIDANG DALAM UPAYA  

PENGEMBANGAN JEMAAT BAITHANI GPT DENPASAR BALI  

BINDARGO, M.TH  

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI PELITA HATI 
 

TAHUN 2017 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Peran gembala dalam mengembangkan gereja sudah seharusnya dipahami, 

dimengerti, oleh semua gembala Gembala yang merupakan pemimpin gereja dan 

merupakan hamba Tuhan seringkali tidak mengerti dan memahami secara 

jelaskan fungsi dan Tugasnya dalam dalam gereja. Gembala harus dapat 

menjadikan dirinya contoh teladan yang baik bagi jemaat dan harus dapat 

menyerahkan seluruh hidupnya agar dapat memperhatikan jemaat yang adalah 

merupakan domba-dombanya. 
 

Gembala harus bisa mendorong jemaatnya agar dapat turut serta dalam 

mendukung setiap kegiatan yang ada di gereja dan berpartisipasi secara aktif untuk 

mau terlibat dalam pelayanan yang dilakukan oleh gembala dan diaken-diaken 

yang ada Keterlibatan jemaat ini harus secara sukarela dan bukan karena gembala 

atau hal-hal Lain, melainkan karena kesadaran dan kedewasaan penuh dari jemaat. 

Seluruh jemaat didorong untuk mau bekerjasama dalam melayani karena mereka 

tahu bahwa mereka melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 
 

Penulisan bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang 

benar dan alkitabiah tentang peran gembala dalam mengembangkan gereja. Jika 

pemahaman yang benar dan alkitabiah ini telah dimiliki oleh para hamba Tuhan, 

terutama gembala maka diharapkan gereja-gereja dapat tetap berdiri dan bahkan 

dapat mengembangkannya sesuai dengan kerinduan dan kehendak Tuhan Yesus 

Kristus yang adalah Kepala Gereja bagi gereja-gereja yang di Indonesia. 
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ABSTRACT 
 

 

The pastor's role in developing the spell should be understood, understood, 

by all pastors. Pastors who are church leaders and are servants of God often do 

not understand and clearly understand their functions and duties in the church. 

The pastor must be able to make himself a good example for the church and must 

be able to give his whole life so that he can pay attention to the congregation who 

is the sheep. 
 

The pastor must be able to encourage his congregation to be able to 

participate in supporting every activity in the church and participate actively to be 

willing to be involved in the services carried out by the pastors and deacons. The 

involvement of this congregation must be voluntary and not because of the pastor 

or other things. Another, but because of the awareness and full maturity of the 

congregation. All congregations are encouraged to cooperate in serving because 

they know that they are serving for God and not for humans. 
 

Has been possessed by God's servants, especially pastors, it is hoped that 

the churches can continue the purpose of writing is to provide a correct and 

biblical understanding and understanding of the role of the pastor in developing 

the church. If this true and biblical understanding to stand and even develop them 

according to the longing and will of the Lord Jesus Christ, who is the Head of the 

Church for the churches in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 

 

Latar Belakang 
 

 

Pada saat umat kistian boleh bersyukur melihat banyak gereja boleh ada di 

Indonesia. Hal ini sejalan dengan UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara 

bangsa Indonesia dengan sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa 

Oleh karena itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh 

pemerintah untuk dapat beribadah sesuai dengan yang dipercayai. 
 

Gereja hadır di hampir seluruh Kota di tanah air tercinta. Dengan berbagai nama 

dan alirannya akan membuat khasanah kekristenan menjadi amat kaya dan 

merupakan harmonisasi yang indah tanpa melihat perbedaan yang ada dan bukan 

bertendensi perpecahan sehingga semuanya menyanyıkan irama dan lagu yang 

sama yang bersumber pada satu muara yaitu kepada Yesus Kristus yang adalah 

Kepala Gereja dan gereja-gereja yang ada merupakan tubuhNya. 
 

Kalau dicermati dan perhatikan sungguh-sungguh maka akan Terlihat adanya 

perbedaan dari gereja-gereja yanp ada. Perbedaan ini bukan dalam arti perpecahan 

atau mengarah kepada hal-hal yang negatif tetapi lebih bersifat mengusik pikiran 

oleh karena pandangan mata ketika melihat gereja-gereja yang ada. Mengapa? 

Karena akan bertanya dalam diri sendiri kenapa ini bisa terjadi. Adanya 

keragaman gedung gereja yang ada dan ada pula yang sedang bahkan ada yang 

tergolong kecil. Ada gereja yang di bangun dengan cukup megah dan mewah 

tetapi ada pula yang sederhana. Mengapa ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? 

Apakah hal ini memang sudah seharusnya terjadi? 
 

Gereja erat terkait dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Harus 

keterikatan dalam arti saling memiliki antara satu dengan yang lainnya. Semua orang 

yang ada harus mempunyai rasa memiliki (sense of bolenging) agar sebuah gereja 

dapat tetap bertahan. Orang-orang yang ada harus memiliki tugas dan peran sesuai 

dengan kemampuannya dan mau memiliki tugas tersebut dengan sukarela tanpa 

merasa dibebani atau terpaksa. Gereja harus memiliki orang-orang yang mau diajak 

kerjasama untuk melayani atau menjalan tugas yang dipercayakan. 
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Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyatakan 

orang-orang yang ada untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing tanpa 

saling berbenturan. Dengan adanya pemimpin akan tercipta mekanisme kerja 

yang baik dan menjadikan orang-orang di dalam gereja menjadi sebuah tim kerja 

yang rapi dan terogenisir yang pasti akan menghasilkan kerja yang optimal. 

Pemimpin akan mendorong orang-orang yang ada untuk dapat bekerja dengan 

maksimal tanpa harus melupakan visi dan misi adalah sebagai yang terutama dan 

utama dalam mereka melayani dan bekerjasama. Tanpa pemimpin tidak mungkin 

terjadi penyatuan. Dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memimpin orang-

orang yang ada untuk melayani di gereja. 
 

Gereja yang diumpamakan dengan sebuah keluarga, tanpa memandang 

bentuk fisik atau secara lahiriah dari sebuah rumah makan di dalam sebuah 

keluarga harus memiliki orang orang didalamnya, terdiri dari orang-orang yang 

sepenanggungan dan satu panggilan untuk bersama-sama secara aktif dan sadar 

untuk dapat saling bergandengan tangan untuk bahu-membahu dalam menerima 

hal apapun entah itu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 
 

Orang seperti ini secara sukarela menyerahkan haknya untuk dipimpin 

oleh orang lain yang lebih mampu dalam memikul beban tanggung jawab dan 

panggilannya seorang pemimpin dalam keluarga. Kepala keluarga ini yang 

kemudian memimpin dan mengatur keluarga dan dibuntuhkan oleh orang-orang 

yang yang ada di dalam keluarga tersebut. 
 

Gereja harus bertambah jumlah anggotanya. Seperti dalam keluarga maka 

jumlah orang - orang yang ada di dalam keluarga akan bertambah, dari pasangan 

suami istri maka akan menjadi pasangan istri dengan satu. Dua atau tiga orang 

anak dan begitu seterusnya akan bertambah dengan kehadiran cucu dan cicit yang 

kemudian disebut menjadi keluarga besar. Demikian juga seharusnya dengan 

gereja. Gereja harus terus bertumbuh dan berkembang. Mengembang bukan 

hanya dalam hal kuantitas tetapi juga kualitas. 
 

Pemimpin gereja yang seringkali tidak menyadari hal ini. Tidak pernah 

berpikir bahwa gereja harus berkembang. Sepertinya hanya menjalankan rutinitas 

ibadah setiap minggu. Bahkan ada gereja yang susah payah menjalankan ibadah 

setiap minggu hanya gereja tetap exist dan berdiri. Mereka sepertinya bingung 
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dan tidak mengerti harus apa oleh karena tidak mengerti akan apa arti gereja, apa 

tugas dari seorang pemimpin gereja dan perannya dalam mengembangkan gereja 

serta yang terutama adalah kehendak Tuhan Yesus sendiri akan gerejaNya yang 

ada dimuka bumi ini. 
 

Hal ini yang akan penulis pelajari dan bahas seputar peran dan gembala 

yang sangat dominan dalam memegang jabatan dan fungsinya dalam 

mengembangkan gereja. Semua tergantung pada pemimpin gereja atau gembala 

itu sendin. Penulis akan melihat dan mempertimbangkan gereja-gereja yang mana 

peran gembalanya berjalan baik akan menjadikan gereja itu berkembang atau 

tidak dan hal - hal apa saja yang perlu diketahui oleh para gembala dalam 

mengembangkan gereja. 
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METODE PENELITIAN 
 
 
 

 

Metode penelitian dilakukan untuk dapat menganalisa permasalahan dan 

mencapai hasil pemecahan yang diinginkan untuk dapat memperoleh hasil yang 

diinginkan maka dibutuhkan sejumlah data yang akurat karena apabila data yang 

kita peroleh tidak memenuhi persyaratan maka hasil yang diperoleh tidak tepat 

dan dapat terjadi pengambilan makna dan tafsiran yang berbeda terhadap perlu 

tidaknya peran. Seorang gembala dalam upayanya mengembangkan gereja. Untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis mempergunakan beberapa 

metode yang lazim dipakai yaitu sebagai berikut: 

 
 

Penelitian kepustakaan (Library Research) 
 

Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori 

yang akan dipergunakan sebagai dasar dari pembahasan tesis serta merupakan 

landasan teori yang digunakan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan 

masalah yang dihadapi. Adapun bahan-bahan yang dipergunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini berupa buku-buku catatan kuliah serta buku-buku 

pedoman lainnya yang sekiranya dapat menunjang dalam penelitian ini. 

Penelitian Lapangan ( Field Research) 
 

Dalam metode penelitian lapangan penulis melakukan penelitian dengan 

mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Penelitian lapangan 

ini meliputi penelitian yang dilakukan melalui wawancara atau interview kepada 

.pihak-pihak yang berhubungan dalam penulisan tesis ini 
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PEMBAHASAN 
 

 

Berbicara tentang pertumbuhan gereja, gembala bukanlah satu satunya 

faktor untuk memperoleh penumbuhan di sebuah gereja tetapi merupakan faktor 

yang paling pcnting Untuk itulah, perlu mempelajari kaitan antara gembala 

dengan penumbuhan gereja yang memang mempunyai hubungan yang cukup 

berkaitan 
 

Dalam buku berjudul Gereja Saudara Dapat Bertumbuh, Peter Wagner 

menggambarkan tujuh tanda vital pada gereja yang sehat, dan menyebut gembala 

sebagai tanda vital yang pertama. Ketika beliau melakukan hal itu. Bertanya-tanya 

dalam hati bagaimana hipotesis itu dapat bertahan di bawah penelitian yang 

cermat dari tokoh-tokoh profesional lain di bidang ini. Umpan balik selama dua 

tahun terakhir telah menyebabkan Peter Wagner mengubah beberapa anggapan 

dasar mengenai tanda-tanda vital lainnya, tetapi hipotesis mengenai gembala 

gereja sebagai oknum utama bagi penumbuhan dalam gereja setempat telah 

diperkuat. Dalam contoh buku itu ditulis. Bahan penyelidikan yang sangat berarti 

telah diterbitkan mengenai Jalannya penumbuhan dari tiga denominasi utama, 

yaitu Gereja United Methodist. Gereja United Presbyterian, dan Konvensi 

Southern Baptist Semuanya membenarkan peranan yang menentukan yang 

dipegang gembala. 
 

Misalnya, penyelidikan gereja Methodist berbicara tentang beberapa 

organisasi yang sedang mempelajari penumbuhan gereja mengatakan bahwa dengan 

cara bagaimanapun juga mereka semua mengakui bahwa gembala merupakan orang 

penting. Mereka mungkin tidak sependapat mengenai bagaimana caranya gembala itu 

harus dilibatkan, tetapi mereka semua setuju bahwa gembala harus terlibat. Ada 

banyak alasan untuk ini, tetapi hasil Penyelidikan itu menyeroti salah satu dan alasan-

alasan itu dengan mengemukakan keterlibatan gembala mengisyaratkan 

komitmennya kepada keyakinan bahwa salah satu dan tugas-tugas yang terpenting 

dari jemaat setempat ialah memperluas pelayanan gereja untuk menyertakan lebih 

banyak orang, 
 

Setelah menganalisis berbagai penyebab kemunduran dan pertumbuhan 

penyelidikan gereja United Presbyterian mengajukan 10 implikasi bagi tindakan 
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positif yang pada prinsipnya perlu dilaksanakan Kalau cara hendak membahk 

kecenderungan menurunnya keanggotaan gereja pada umumnya. Implikasi yang 

pertama membicarakan motivasi (gereja harus menegaskan bahwa gereja 

mengharapkan pertumbuhan), tetapi implikasi kedua berhubungan dengan 

gembala. Implikasi itu mengemukakan bahwa Gereja United Presbyterian harus 

cukup mengakui wewenang gembala yang kuat sebagai suatu faktor yang 

menentukan bagi vitalitas dan jangkauan keluar sebuah jemaat. Disebutnya semua 

penelitian mereka, baik yang formal maupun yang informal. Membawa kepada 

kesimpulan yang sama, yaitu kepemimpinan gembala penting sekali untuk hampir 

semua aspek dari kehidupan jemaat yang vital dan tentu saja untuk pertumbuhan 

anggota-gereja. Ketika mereka membandingkan wawasan para anggota dari 

gereja-gereja yang bertumbuh dengan para anggota gereja yang merosot, mereka 

mendapati bahwa para gembala gereja-gereja yang bertumbuh mengambil lebih 

banyak tanggung jawab untuk pertumbuhan gereja, Lebih berpengaruh atas apa 

yang terjadi di dalam gereja meningkatkan rasa persatuan. dan lebih mampu untuk 

menanggulangi pertentangan 
 

Ujian yang paling komprehensif perihal “tujuh tanda vital” dilakukan oleh 

Home Mission Board dan Konvensi Southern Baptis. Mereka merancang dan 

melaksanakan penyelidikan yang dikomputerkan atas 30.029 Gereja Southern 

Baptist untuk mengetahui yang manakah merupakan 425 gereja yang benumbuh 

paling cepat dalam denominasi itu. Suatu penyelidikan khusus dilakukan untuk 

melihat apakah tanda-tanda vital itu cocok. Setelah itu berbagai studi kasus 

intensif dilaksanakan dalam 15 gereja yang menunjukkan rekor pertumbuhan 

yang terbaik untuk dibandingkan dengan data umum. Mengenai tanda vital yang 

pertama, yaitu gembala, laporan itu menyatakan, “para gembala dari 15 gereja 

yang bertumbuh paling cepat ini sependapat bahwa kuncinya ialah 

kepemimpinan. Meskipun mereka menghargai bantuan orang lain, semua 

mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah atas pertumbuhan, 

pemeliharaan, pengarahan jangkauan keluar dan pelayanan gereja itu. Mereka 

merasa bahwa mereka adalah hamba Allah dalam gereja Allah pada waktu yang 

ditetapkan oleh Allah" 
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Antara tahun 1976 dan I978 Yayasan Hanford Seminary mengumpulkan 

sebuah tim riset tertinggi yang terdiri atas sosiolog agama, ahli rencana gereja, 

dan pengurus denominasi untuk menyelidiki mengapa denominasi-denominasi 

ortodoks di Amerika Serikat mengalami kemunduran sejak tahun 1965 Salah satu 

kesimpulan mereka adalah bahwa “baik kebijakan maupun data yang tersedia 

dengan jelas bersatu untuk memberitahu kita bahwa peranan gembala penting 

sekali untuk penumbuhan suatu Jemaat." 
 

Lalu laporaan itu menambahkan sesuatu yang sangat penting, "Sayangnya 

data itu kurang jelas dalam memberitahukan secara khusus hai-hal apa yang paling 

penting mengenai peranan itu atau mengenai sifat-sifat orang yang menempati 

peranan itu." Dapatlah dimengerti mengapa beberapa gembala memberi reaksi 

yang negatif terhadap hipotesis bahwa mereka merupakan orang penting bagi 

penumbuhan dahm gereja mereka. Walaupun penolakan ini mungkin juga 

disebabkan oleh rasa rendah hati, barangkali itu lebih banyak disebabkan oleh 

keengganan pada pihak banyak gembala untuk memikul tanggung jawab yang 

begitu besar. Tak ada satu pun dari kedua kasus ini mempunyai keberatan-

keberata yang memadai. Pada umumnya warga gereja mulai semakin menyadari 

bahwa apabila seseorang menerima tanggung Jawab menjadi gembala suatu 

gereja, la menerima tanggung iawab utama bagi 

 
 

Kualifikasi Gembala 
 

Berbicara tentang gembala maka berarti juga bicara tentang pemimpin. 

Gembala dikatakan pemimpin karena seorang gembala memegang tampuk 

kepemimpinan tertinggi di gereja. Semua yang dikatakan oleh gembala pasti akan 

dituruti oleh jemaatnya. Berbicara tentang pemimpin, maka tak lepas, dengan 

kekuasaan. Biasanya seorang pemimpin memiliki atau memegang kekuasaan. 

Dalam pengertian tertentu, kekuasaan berjalan seiring dengan pekerjaan. 

Pemimpin adalah orang yang berkuasa untuk menentukan apa yang harus 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Pemimpin juga yang akan 

memutuskan kapan hal itu harus dilakukan dan siapa yang harus melakukannya. 
 

Kekuasaan adalah hal yang menggairahkan untuk dipegang, sekalipun dalam 

skala kecil. Kekuasaan membumbungkan ego seseorang. Kapten suatu tim 
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memutuskan permainan atau tata lapangan dan selusin orang dewasa lainnya 

bergerak dengan sangat cepat untuk melakukan perintahnya. Seorang perdana 

menteri atau presiden mengambil keputusan dan dalam waktu semalam saja 

jutaan orang, termasuk yang paling kuat di negeri itu, harus mematuhinya entah 

ia senang atau tidak. 

 
 

Pengertian Gembala 
 

Istilah gembala dapat ditujukan kepada individu yang membantu orang lain, 

atau ditujukan kepada seseorang yang memelihara yang dalam Gembala juga dapat 

berarti seseorang yang memperlihatkan kepedulian yang penuh kasih sayang. Dua 

fungsi dari pekerjaan yang dijelaskan di Alkitab ialah: memelihara dari melindungi 

kawanan domba gembalaannya. Dalam Bahasa inggris kata shepherd (gembala) 

berakar dari kata sheep (domba). Tetapi dalam Bahasa ibrani kuno, kata gembala 

tidak berakar dari kata domba melainkan dari kata memberi makan. Akibatnya, 

gembala dikenal sebagai orang yang memberi makan. Dalam kosakata jaman 

sekarang kata gembala berarti orang yang ditunjukkan sebagai kepada sebuah gereja 

setempat ia juga disebut pendeta rector atau kadangkala pengkhotbah. Sebenarnya 

harus ada perbedaan antara jabatan gembala dengan karunia gembala. Sebab sedikit 

sekali dari antara kita yang mengetahui arti dari kedua kata tersebut. Orang pada 

umumnya mengira bahwa mereka yang memegang jabatan gembala sudah pasti 

memiliki karunia gembala. 

 
 

Memimpin dengan Kasih 
 

Sedikit sekali pemimpin yang memahami pentingnya kasih dalam 

kepemimpinannya. 
 

Yesus Kristus bukan hanya memahami perlunya menggabungkan kasih ke dalam 

kepemimpinan melainkan juga menjadikannya sebuah persyaratan bagi semua orang 

yang mau menjadi pengikutNya dan akhirnya kelak akan terus memimpin. Paulus, 

salah seorang pemimpin besar dari gereja pertama. Menjelaskan, bagi kita tentang 

pentingnya kasih ketika ia menulis dalam bagian terkenal dari 1 Korintus. Jika aku 

memiliki karunia yang sanggup berbicara dalam bahasa lain tanpa mempelajarinya 

dan dapat berbicara dalam setiap bahasa di seluruh surga dan 
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bumi, tetapi tiada mengasihi orang lain maka aku hanyalah membuat kebisingan 

jika aku memiliki karunia nubuat dan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi 

di masa depan, mengetahui semua tentang setiap hal, tetapi tidak mengasihi orang 

lain, apakah manfaatnya? Bahkan jika aku memiliki karunia iman sehingga aku 

dapat berbicara kepada gunung dan memindahkannya, aku masih akan tiada 

berguna tanpa kasih. Jika aku memberikan segala sesuatu yang kumiliki kepada 

orang miskin dan jika aku dibakar hidup-hidup untuk pemberitaan Injil namun 

tidak mengasihi orang lain, itu takkan berfaedah sedikit pun (1 Korintus 13:1-3, 

TLB). 

 
 

Kehidupan Sosial Yang Baik 
 

Kasih akan sesama saudara seiman merupakan dasar yang penting dalam 

kehidupan setiap pekerja Kristus, tetapi yang tidak kurang penting ialah kasih 

akan sesama manusia, akan setiap orang. Salomo mengatakan, “Siapa mengolok-

olok orang miskin menghina Penciptanya”. (Amsal 17:5). Allah lah yang 

menciptakan semua manusia, dan barang siapa tidak menyukai atau menghinakan 

salah seorang daripada mereka maka orang itu tidak layak untuk menjadi hamba 

atau pekerjaNya. Memang benar bahwa manusia sudah jatuh, tetapi manusia yang 

jatuh itu sudah menjadi sasaran daripada kasih yang menyelamatkan; dan Tuhan 

yang menebus manusia itu, sudah menjadi manusia sama seperti manusia-manusia 

yang lain, dari bayi perlahan-lahan bertumbuh sehingga menjadi seorang manusia 

dewasa. Dan ketika Allah sudah mendapatkan seorang manusia seperti yang 

diingini-Nya yaitu dalam diri anakNya dan setelah Allah meninggikan Dia serta 

mendudukkanNya di sebelah kanan-Nya, lalu terwujudlah Gereja, “seorang 

manusia baru” di dalam Dia. 

 
 

Kehidupan Rumah Tangga Baik 
 

Bagi semua orang yang telah menikah, perkara pertama yang harus ia nampak 

ialah bahwa menjadi suami atau istri adalah perkara yang paling serius. Setiap orang 

harus sudah mempersiapkan diri secukupnya baru dapat mengemban suatu profesi. 

Misalkan seorang dokter harus menempuh pelajaran atau Latihan selama lima, enam, 

atau tujuh tahun baru ia bisa melakukan profesinya. Akan 
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tetapi sungguh aneh, ada orang yang ingin menjadi suami atau istri namun tidak 

mau menggunakan waktu sehari pun untuk belajar. Karena itu, tidak heran kalau 

ada banyak suami atau istri yang tidak buruk. Sebab mereka sama sekali tidak 

mau memikirkan dan mempelajarinya. 
 

Orang tua tidak pernah mengajar kita bagaimana menjadi suami atau 

bagaimana menjadi istri. Dan pernikahan hanya dikarenkan kita sudah dewasa, 

sudah punya pekerjaan, sudah mampu menghidupi keluarga, dan calon jodoh pun 

sudah ada. harus diingat, kesulitan di antara suami atau istri, justru disebabkan 

tidak adanya persiapan. 
 

Alkitab memberikan manusia melalui 1 Timotius 3 yang berisi pesan 

bahwa suami 
 

harus mengasihi istri dan istri harus tunduk pada suami. Ini berarti bahwa 

kehidupan rumah tangga seorang gembala harus menyatakan kasih di dalamnya. 

Keluarga merupakan contoh yang baik bagi kehidupan rumah tangga si gembala. 

Bila kehidupan rumah tangga gembala tidak harmonis, selalu bertengkar maka 

bukan menjadikan contoh teladan bagi jemaat. Allah juga enggan memberkati 

pelayanan gembala karena kehidupan rumah tangganya tidak baik. 

 
 

Pemimpin Sebagai Pelayan 
 

Yesus kristus memberitahukan murid-murid-Nya bahwa jika mereka ingin 

menjadi pemimpin dalam kerajaanNya, mereka tak dapat mengikuti praktik 

kepemimpinan dari masyarakat duniawi. Mereka harus melayani para pengikut 

mereka tepat seperti Yesus melayani para pengikut-Nya. Pertanyaan yang harus 

diajukan tentunya adalah apakah artinya menjadi seorang pemimpin yang bersifat 

pelayan? Agar kita dapat mengikuti perintah Yesus maka kita harus menjawab 

pertanyaan tersebut. Seorang pelayan ialah seorang yang memenuhi kebutuhan 

dari orang yang dilayaninya. Bila hari panas dan seseorang meminta minum tetapi 

diberikan jas untuk dikenakan maka itu bukan melayani karena tidak memenuhi 

kebutuhan orang itu. Yang dibutuhkan adalah minuman segar dan bukan jas. 

Seseorang dikatakan pelayan ketika kita sedang melayani kebutuhan orang. Para 

pemimpin-pelayanan memandang tugasnya sebagai orang yang memenuhi 

kebutuhan para pengikut. 

 
 
 

61 



 
 

 

Memiliki Kehidupan Rohani yang baik. 
 

Kehidupan rohani ini tidak dibangun dalam satu dua hari tetapi merupakan 
 

kegiatan yang terus menerus selama gembala masih melayani Tuhan dan juga 
 

sebagai pribadi anak Tuhan yang taat dan rindu untuk selalu bersekutu dengan 
 

Dia karena Dia adalah Bapa kita. 
 

Doa dan Penyembahan 
 

Ada kuasa di dalam doa. Seorang pelayan harus selalu berhubungan dengan 

Tuhan Yesus karena dengan berdoa segala hal yang ada pada kita sampaikan 

kepada Dia dan dengan berdoa kita juga akan mendapat jawaban pertolongan 

Tuhan atas persoalan yang kita hadapi. 

 
 

Gemar Baca Alkitab 
 

Seorang gembala yang ingin diberkati harus memiliki kerinduan yang 

mendalam dalam hal membaca firman Tuhan. Karena di dalamnya terdapat janji 

Tuhan, peneguhan, berita sukacita, penghiburan dan rencana-rencanaNya bagi 

setiap orang yang mengasihi-Nya. 
 

1. Memiliki kehidupan rohani yang baik berarti yang memiliki: 
 

2. Buah-buah roh 
 

3. Karakter yang dipimpin oleh Roh 
 

4. Disiplin 
 

5. Mengampuni dan memberkati orang lain 
 

6. Memberi kepada yang membutuhkan 
 

7. Keramahtamahan 
 

8. Bekerjasama dalam kasih 
 

9. Penguasaan diri 
 

10. Menginjili 
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Rela Berkorban 
 

Di masyarakat pada zaman Perjanjian Baru, pekerjaan gembala dipandang 

rendah. Pekerjaan gembala dianggap merendahkan martabat dan pada umumnya 

dianggap hina. Namun demikian, gereja Perjanjian Baru mempunyai pandangan 

mulia dan kudus terhadap pekerjaan penggembalan, dengan menggunakan perspektif 

Perjanjian Lama. Istilah “kawalan domba”, opinion, mempunyai akar kata yang sama 

dengan kata gembala, poimona. Kawanan domba berada dalam pemeliharaan 

gembala. Hal ini memciptakan hubungan vital antara domba dengan gembalanya 

suatu hubungan yang bahkan lebih kuat dibandingkan kebutuhan akan rumput atau 

makanan. Kawanan domba Tuhan ditakdirkan untuk dikejar-kejar dan dianiaya 

(Matius 26: 31). Mereka dipelihara oleh Gembala yang baik (Yohanes 10: 16). 

Kawanan domba itu dipelihara oleh gembala yang sebagai balasannya mendapat upah 

yang sepadan. (1 Korintus 9: 7). Kawanan domba itu dapat dengan aman 

mempercayai Allah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kekal mereka (Lukas 12: 

32). Kawanan domba itu telah dibeli dengan darah Kristus, dan gembala dari kawanan 

domba itu telah diangkat oleh Roh Kudus untuk memelihara mereka (Kisah para rasul 

2: 28; lihat juga 1 Petrus 5: 2). Mereka terancam bahaya serangan dari segala (Kisah 

para rasul 20: 29). Akhirnya, kawanan domba itu harus dipimpin melalui teladan 

gembalanya (1 Petrus 5: 3). 
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KESIMPULAN 
 

 

Dari keseluruhan pembahasan akan mengmbil suatu kesimpulan. Sebagai 

berikut: 
 

1. Gereja merupakan badan atau institusi satu-satunya yang didirikan Tuhan di 

muka bumi &. Yesus adalah Kepala gereja dan masing-masing gereja 

memiliki fungsi dan keterikatan sebagai anggota tubuh. 
 

2. Alkitab, firman Tuhan adalah dasar kebenaran gereja. Kebenaran Alkilab 

adalah kebenaran absolut karena tiap perkataan Alkitab adalah perkmaan yang 

diilhamkan Allah 
 

3. Gembala adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam hal maju amu 

mundurnya gereja lokal. Gembala ini merupakan jabatan yang mana 

benanggung jawab kepada Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja. 
 

4. Gereja yang sehat adalah yang bertumbuh dan berkembang dalam hal kualitas, 

kuantilas dan organisasi. Penumbuhan gereja itu sendiri erupakan kehendak 

dan kedaulatan Allah. Peran gembala adalah sebagai rekan kerja Allah. 

Manusia atau gembala seharusnya hanya mengerjakan apa yang menjadi 

bagiannya kita sedangkan bagian lain yaitu masalah pertumbuhan adalah 

bagian Allah. 
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ABSTRAK 
 

 

Pernikahan atau yang tidak mengikuti prinsip kebenaran, sehingga ada 

banyak pernikahan yang bertentangan dengan firman Tuhan terjadi di 

masyarakat pada umumnya dan hal ini pun terjadi dalam gereja, sehingga 

mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam pernikahan Abstrak, 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemahaman yang keliru terhadap 

atau keluarga, akibat dari hal tersebut tujuan Allah dalam pernikahan tidak 

tercapai. Kata Kunci, Pernikahan Kristen dan Keharmonisan Keluarga. 

 
 

ABSTRACT 
 

Background of the research was the false understanding towards marriage 

that had caused many marriages ended up to be wrong and not according to the 

Bible happened in community and also in church. This had led families living not 

in harmony in the marriage and because of that the God's purpose in the family 

was not accomplished. 
 

Key Words, Christian Marriage and Harmonious Family. 
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PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang Masalah 
 

Seiring perkembangan zaman dan globalisasi yang melaju dengan cepat, 

telah banyak mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Frans G. Meun 

(2000) berpendapat bahwa “globalisasi sebagai suatu proses tatanan masyarakat 

yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah, menyebabkan terjadinya 

pergeseran nilai budaya, teknologi komunikasi, informasi dan gaya hidup 

mengikuti arus globalisasi”. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat 

tentang kehidupan agama dan budaya. 
 

Pemahaman masyarakat yang begitu cepat di pengaruhi oleh perubahan 

yang terjadi saat ini telah membuat banyak orang tidak lagi berada pada jalur-jalur 

yang benar, sehingga meninggalkan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat dan menggantinya dengan pemahaman-pemahaman yang 

bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Hal ini 

tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya tetapi juga pada orang-orang 

Kristen yang sudah memahami kebenaran. Clyde (1990) mengatakan, ‘dalam 

dunia sekarang suasana sekuler sudah demikian menguasai keadaan sehingga 

orang mempertanyakan apa saja yang sifatnya kristen, karena kebanyakan orang 

hidup bukan lagi seperti yang Tuhan inginkan”. 
 

Akhir-akhir ini prinsip-prinsip yang benar dalam pernikahan Kristen tidak 

lagi menjadi dasar dalam memulai suatu hubungan, sehingga ada banyak pernikahan 

yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Prinsip pernikahan dari Allah telah banyak 

diganti oleh ajaran dunia yang menyesatkan, sehingga banyak orang Kristen yang 

terjebak dalam pemahaman yang salah mengenai pernikahan dan membangun 

pernikahan yang berakibat kurangnya keharmonisan dan rumah tangga sehingga 

menimbulkan banyak konflik yang berujung pada perceraian. 
 

Beberapa kasus pernikahan yang marak terjadi di masa kini dan merupakan 

yang awal buruk dalam membangun rumah tangga yang harmonis: Pernikahan 

sejenis, pernikahan bedah agama, perkawinan poligami dan poliandri dimana suami 

memiliki istri lebih dari satu dan sebaliknya, pernikahan yang dilatarbelakangi karena 

daya tarik tubuh dan daya tarik materi. Pernikahan ini 
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tidak didasari oleh kasih dan cinta yang murni. Alkitab menjelaskan beberapa 

kasus mengenai pernikahan yang tidak berprinsip pada kebenaran Allah dan 

mengakibatkan kehancuran dalam keluarga: 

 
 

Pertama, Kejadian 6:1 menggambarkan anak-anak Alah mengambil wanita mana saja 

yang disukainya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan dan akhirnya melahirkan 

generasi yang tidak takut Tuhan; justeru tumbuh dalam kebiasaan menentang Tuhan 

dan memiliki kecenderungan hati untuk melakukan kejahatan. 

 
 

Kedua, Hakim-Hakim 3:6 menjelaskan bahwa orang Israel mengambil isteri atau 

menikahi dengan wanita-wanita dari suku lain dimana mereka tidak mengenal 

Allah dan akhirnya orang Israel ikut menyembah Allah yang disembah oleh isteri 

mereka dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. 
 

Dalam keadan dunia yang semakin rusak, manusia secara terang-terangan 

memberontak terhadap rancangan Allah. Kebenaran diputarbalikkan sehingga 

yang benar menjadi salah dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan 

ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga banyak yang mengakibatkan 

perceraian, anak-anak hasil pernikahan tidak bertumbuh dalam Tuhan bahkan 

menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Orang percaya harus menemukan 

Allah dalam pernikahannya, sebab pernikahan adalah inisiatif Allah ketika Ia 

memulainya di taman Eden melalui Adam dan Hawa. Kejadian 1:28 menyebutkan 

Allah memberkati mereka dengan anak cucu dan bertambah banyak untuk 

memenuhi bumi. R.C Sproul (2000) menyatakan bahwa “pernikahan bukan hasil 

dari suatu perkembangan kebudayaan manusia. Institusi pernikahan ditetapkan 

seiring dengan penciptaan”. Lebih jelas John Stott (2011) mengatakan, 

“Perkawinan bukanlah temuan manusia”. 
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METODE PENELITIAN 
 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif; yakni metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

populasi pada sampel tertentu, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan 

secara random, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dirancang untuk melihat korelasi pengaruh pernikahan terhadap 

keharmonisan dalam keluarga. 
 

Instrumen dalam penelitian menggunakan angket dimana sejumlah 

pertanyaan dan pernyataan tertulis digunakan sebagai bahan untuk memperoleh 

informasi dari responden. Terdapat dua angket yang digunakan yaitu angket 

pernikahan Kristen dan angket keharmonisan keluarga. 
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Pernikahan Kristen 
 

 

Pernikahan adalah ikatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan 

hukum dan ajaran agama. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkahwinan, pasal 1: “perkahwinan/pernikahan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Bahwa pernikahan adalah suatu penyatuan antara laki-laki dan 

perempuan dalam suatu ikatan yang suci, dan berada di bawah lindungan hukum 

dan agama, penyatuan tersebut adalah penyatuan yang berkomitmen untuk 

membentuk suatu keluarga yang bahagia. 
 

Pernikahan Kristen adalah lembaga yang didirikan Allah, digagas oleh 

Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam 

ikatan yang kudus (Kejadian 2:18). David Wilkerson (1999) menjelaskan bahwa 

pernikahan Kristen adalah sebuah perjanjian antara satu orang laki-laki dan satu 

orang perempuan yang ditahbiskan oleh Allah. 
 

Pernikahan Kristen dirancang oleh Allah dengan sebuah perjanjian yang 

sakral, yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia karena dasarnya adalah hukum 

ilahi, bukan hukum dunia. Oleh karena itu masing-masing berjanji akan menaati 

apa yang telah disepakati, perjanjian ini dibuat dengan penuh tanggung jawab 

sehingga membangun rumah tangga dan kehidupan pernikahan yang sesuai 

dengan harapan dan rancangan Allah. 
 

Maleakhi 2:14 menjelaskan bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara 

engkau dan isteri masa mudamu. Bahwasannya pernikahan Kristen itu adalah 

sebuah perjanjian, yakni kesepakatan antara dua orang yang setia dan tidak akan 

melanggar atau memutuskan perjanjian itu. Perjanjian pernikahan merupakan 

perjanjian yang serius, karena hubungan dua pihak ini adalah serius, mengikat 

dan disaksikan oleh Allah langsung. Ketika Tuhan adalah saksi maka tidak dapat 

dibatalkan, maka perjanjian itu dilakukan dengan komitmen yang didasari oleh 

kasih sehingga tidak mungkin dapat diceraikan oleh keinginan manusia sebab 

mereka telah dipersatukan Allah dan menjadi satu daging (Matius 19). Dasar 

Pokok Sebelum Membangun Pernikahan Kristen 
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1. Memiliki pemahaman yang benar mengenai pernikahan. 
 

2. Memahami arti dan tujuan pernikahan akan menolong seseorang 

mencapai sasaran dalam sebuah rumah tangga. Dasar pernikahan adalah 

firman Tuhan, bukan kebutuhan biologis, kebutuhan materi, bukan karena 

kesepian atau tuntutan lain. 
 

3. Memiliki motivasi yang benar dalam berpacaran. 
 

Motivasi yang benar dalam berpacaran akan mengarahkan seseorang pada 

tujuan yang benar dalam sebuah hubungan. Pacaran yang sehat didasari 

oleh kasih yang tulus dalam mengembangkan cinta sejati sebelum 

membentuk sebuah keluarga. 
 

4. Mengikuti konseling pranikah. 
 

Konseling pranikah adalah program persiapan pernikahan, pendidikan 

pranikah yang diberikan oleh konselor. Tujuannya adalah: 
 

Memberikan pemahaman yang benar tentang konsep dasar pernikahan 

Kristen 
 

Memperlengkapi calon pasangan suami istri dalam memulai membangun 

rumah tangga dengan cara yang benar melalui penguasaan keterampilan dasar 

dalam hidup bersama. Menolong calon pasangan untuk mengenal diri dan 

mengenal pasangannya dari sudut pandang yang lengkap sehingga mampu 

melakukan penyesuaian yang benar sebelum menikah. Membekali pasangan 

dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah, 

serta memahami cara mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang akan 

timbul. Menjembatani harapan-harapan yang dimiliki oleh pasangan terhadap 

pasangannya dalam pernikahan. 
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Tujuan Pernikahan Kristen 
 

Tujuan pernikahan Kristen bukanlah kebahagiaan semu seperti 

memenuhi keinginan daging, pemuasan hasrat. Christina M (2000) 

menjelaskan, “pernikahan yang tidak memiliki tujuan jelas bagaikan 

membangun rumah di atas pasir tetapi sebaliknya jika pernikahan mempunyai 

tujuan ilahi atau setiap pasangan mengerti tujuan pernikahan akan mencapai 

maksud dan rencana Allah”. 
 

Alkitab menjelaskan beberapa tujuan pernikahan Kristen: 
 

Supaya suami isteri saling menolong (Kejadian 2:18). 
 

Adam memerlukan pertolongan Hawa demikian sebaliknya bahwa Hawa 

tidak lengkap tanpa Adam. Pertolongan yang dimaksudkan ialah: 

 
 

Pertolongan Emosional. 
 

Tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Allah mengucapkan 

kalimat ini sebelum dosa menguasai manusia dan Allah melihat kebutuhan 

ini dalam diri Adam. Secara emosi Adam kesepian sebab tidak ada yang 

sepadan dengan Adam, itulah sebabnya Allah menjadikan Hawa sebagai 

penolongnya. Pertolongan Fungsional (peran). 
 

Peran suami dalam keluarga ialah: 
 

Sebagai kepala keluarga (Kolose 3:18; Efesus 5:23). 
 

Allah  menetapkan  pria  sebagai  kepala  dan  wakil  Allah  dalam  keluarga, 
 

sekaligus memiliki amanat untuk memimpin keluarga sesuai dengan kehendak 
 

dan tujuan Allah dalam keluarga. 
 

Pemimpin dalam keluarga. 
 

Pemimpin berarti suami harus mampu memberi pengaruh dan teladan 

dalam keluarga. Memimpin berarti melayani dan mengasihi, berkorban bagi 

orang lain (Efesus 5:28-30), mendoakan. Pelindung. 

 

Suami harus mampu melindungi keluarganya dari bahaya yang datang 

dalam bentuk apapun. Peran isteri dalam keluarga adalah sebagai penolong 

bagi suami (Kejadian 2:18). Ia mengisi kekurangan suami, menggantikan dan 

mewakili jika diperlukan 
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Menghasilkan keturunan yang kudus – generasi ilahi (Maleakhi 2:15). 
 

Allah memberkati Adam dan Hawa dan berfirman ‘beranak cuculah dan 

bertambah banyaklah.” (Kejadian 1:28). Dalam Maleakhi 2:15 dijelaskan 

bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah “keturunan Ilahi”, yakni 

menghadirkan laki-laki dan perempuan yang Saleh. John Stott (2011) 

mengatakan, “pernikahan dibentuk Allah dengan tujuan untuk menciptakan 

satu masyarakat baru milik Allah”. 
 

Terbentuk keluarga yang bisa menjadi saksi Kristus. 
 

Yang menjadi tujuan utama dalam keluarga Kristen bukanlah kekayaan tetapi 

menjadi rumah tangga yang dapat menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang, 

rumah tangga ini adalah sebagai garam dan terang dunia (Matius 5:10-13). 

 
 

Kesatuan (Kejadian 2:2). 
 

Kesatuan bukan sekadar hubungan seksual, tetapi dalam segala hal. 

Kesatuan yang dimaksudkan Allah ialah kesatuan jiwa, fikiran, roh, visi dan 

misi dalam kasih Tuhan. Kesatuan dalam pernikahan melambangkan kesatuan 

antara Kristus dengan jemaatNya, kesatuan yang diikat oleh kasih yang murni 

dan kuat. 

 
 

Prinsip-Prinsip Pernikahan Kristen 
 

Dalam hal teman hidup manusia diberi kebebasan untuk memilih, 

semuanya berada dalam ketetapan Tuhan yang ‘mengijinkan’. Tuhan telah 

memberikan prinsip-prinsip ideal dalam memilih pasangan hidup dan 

membangun keluarga yang harmonis serta bahagia. Prinsip-prinsip yang 

ditetapkan Allah ialah: 
 

Sepadan (2 Korintus 6:14-15). 
 

Paulus menyebutkan “janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak 

seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya.” Ini adalah prinsip dalam 

sebuah pernikahan, kata ‘seimbang’ dapat diartikan seiman. Tidaklah bijak 

memutuskan menikah dengan yang tidak seiman, karena hal ini pasti 

menimbulkan masalah yang rumit, pertama-tama adalah masalah rohani 
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keduanya dan rohani anak-anak, serta penyelesaian dalam rumah tangga yang 

tidak didasarkan pada firman Tuhan. 
 

Sepadan berbicara tentang hubungan pria dan wanita. DiciptakanNya laki-laki 
 

dan perempuan. Matius 19:4, menjelaskan bahwa laki-laki akan meninggalkan 
 

ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, ini merujuk pada pria biologis 
 

dan wanita biologis. 
 

Monogami. 
 

Dalam kekristenan sudah sangat jelas ditegaskan oleh Alkitab tentang 

menikah dengan satu orang. Rasul Paulus berkata, “baiklah setiap laki-laki 

mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya 

sendiri” (1 Kor. 7:2). Yesus berkata laki-laki dan perempuan yang disatukan 

Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. 
 

Sejak semula Allah hanya menciptakan satu laki-laki yaitu Adam dan satu 

perempaun yaitu Hawa. Fakta bahwa adanya poligami dalam PL bukanlah hal 

yang ditetapkan / diperintahklan Allah. Rudi Kurniawan (1998), “Poligami, 

sebagaimana perceraian bukanlah ideal (rancangan) Allah. Poligami adalah 

konsesi bukan konstitusi; diizinkan bukan di perintahkan. Hal ini terjadi karena 

ketegaran hati, tetapi sejak semula tidaklah demikian (Matius 19:8)”. 

 
 

Penyatuan Seumur Hidup. 
 

Alkitab menjelaskan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur 

hidup, “Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” 

(Matius 19: 6). Paulus menegaskan hal ini ketika ia berkata, “sebab seorang 

isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup.” 

(Roma 7:2). 

 
 

Suami Isteri Saling Mengasihi. 
 

Efesus 5:22-25 menjelaskan bentuk relasi suami isteri, “Hai isteri, 

tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala 

isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan 

tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah 

isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah 
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isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan 

diri-Nya baginya”. 
 

Tanggung jawab masing-masing harus dilaksanakn sebaik-baiknya. 

Suami mengasihi dengan memberi perhatian, menyayangi, memelihara, 

melindungi, menerima menghargai, berkorban baginya. Tanggung jawab 

isteri dalam kaitannya dengan ketundukkan kepada suami ialah mendukung 

dan menolong, menerima, mengagumi, mempercayai, mentaati, 

menghormati. 

 
 

Yesus sebagai Inti atau Pusat Rumah Tangga. 
 

Mazmur 127:1, “Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-

sialah usaha orang yang membangunnya;” Piter (1996) menyebutkan, “rahasia 

kebahagiaan sejati dalam rumah tangga bukanlah diplomasi, strategi, dan usaha 

keras untuk mengatasi masalah, tapi bersatu dalam Nama Kristus”. 
 

Dasar dari hubungan suami istri adalah Kristus, setiap rumah tangga 

Kristen harus menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga yang akan 

memelihara dan menyelamatkan tubuh. 
 

Kasih Kristus sebagai Pengikat (1 Korintus 13:4-7) 
 

Fondasi yang kuat bagi sebuah rumah tangga adalah kasih. Dalam hal 

ini bukan kasih eros, kasih yang seringkali dipakai oleh pasangan muda-mudi 

dalam membangun keintiman mereka. Kasih yang dibutuhkan oleh suami 

isteri dalam membangun keluarga yang harmonis ialah kasih agape (kasih 

ilahi). Kasih agape tidak egois namun sebaliknya menempatkan kepentingan 

pasangannya di atas kepentingannya, kasih agape tanpa pamrih, tidak 

membalas kejahatan dengan kejahatan namun dengan kebaikan, kasih agape 

rela berkorban bagi pasangan. 

 
 

Keharmonisan Keluarga 
 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti keharmonisan ialah seia sekata, 

kerukunan, kedamaian. Dalam bahasa Inggris harmonis berasal dari kata 

‘harmony’ yang dapat diartikan selaras, bersesuaian. Dapat disimpulkan 
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bahwa keharmonisan adalah keselarasan atau suatu keadaan dimana di 

dalamnya ada kedamaian dan ketenangan. 
 

Kata keluarga menurut KBBI adalah ibu dan bapak beserta anaknya; 

seisi rumah, satuan kekerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. 

Kesimpulannya keluarga adalah sekumpulan orang dalam ikatan perkawinan, 

kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan 

budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental emosional serta sosial 

tiap anggota keluarga. 
 

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana semua anggota 

keluarga bisa berhubungan dengan serasi dan seimbang dan saling 

mendukung. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya relasi yang sehat 

antara setiap keluarga dan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, 

saling menjaga dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan. 

Menurut Gunarsah (2000), bahwa keharmonisan keluarga adalah apabila 

seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya 

rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan 

keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. 

 
 

Ciri-Ciri Keluarga Harmonis 
 

Membangun rumah tangga yang harmonis adalah impian setiap 

orang, tetapi tidak semua orang dapat meraihnya. Allah menghendaki adanya 

keharmonisan dalam pernikahan, Allah ingin keluarga menjadi berkat, 

panutan bagi setiap yang belum percaya. Ciri-ciri dari keluarga yang 

harmonis adalah: 

 
 

Membina rasa saling menghargai. 
 

Orang tua dan anak saling menghormati dan menghargai satu sama lain, 

orang tua memperlakukan anak-anak dengan kasih demikian sebaliknya. 

Mengungkapkan dan menunjukkan kasih.Tempat terbaik untuk menunjukkan, 

menubuhkan, memupuk dan mempraktekkan kasih ialah dalam keluarga. 

Memberi dan menerima kasih sayang harus berlaku bagi setiap orang dalam 

 
 
 
 

 

75 



 

keluarga. Orang tua dan anak-anak saling menunjukkan kasih. Suami isteri 

bertumbuh dalam Iman dan ketaatan pada Firman Tuhan. 

 
 

Suami isteri memiliki komitmen untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. 
 

 

Setiap pernikahan akan selalu mendatangkan banyak pergumulan, 

konflik yang dapat menggoyahkan keluarga. Pernikahan yang kuat tidak bisa 

dicapai tanpa pertumbuhan rohani yang kuat. Keluarga yang bertumbuh 

dalam firman Tuhan adalah keluarga yang mencintai Tuhan, memiliki waktu 

untuk berdoa, membaca firman Tuhan (saat teduh keluarga), komitmen 

melayani dan beribadah serta terlibat dalam persekutuan-persekutuan. Sama-

sama memikul tanggung jawab dalam keluarga. 
 

Setiap orang dilahirkan dengan tanggung jawab masing-masing. 

Anggota keluarga yang takut Tuhan selalu mengambil bagian dalam 

tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tidak hanya diemban oleh 

suami atau kepada isteri saja, tetapi dibagi sesuai kemampuan masing-

masing. Komunikasi yang baik. 
 

Komunikasi merupakan sarana mengungkapkan gagasan, perasaan. 

Komunikasi yang kurang lancar sering menimbulkan kecurigaan yang dapat 

memicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Rasul Paulus menjelaskan 

tentang hubungan antar sesama “Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh 

kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi 

jawab kepada setiap orang” (Kolose 4:6). Komunikasi yang dimaksud ialah 

komunikasi yang berkualitas dalam rangka membangun keluarga yang 

harmonis. 

 
 

Menjadikan kekurangan dan kelebihan pasangan untuk saling melengkapi. 

Sesuai isteri dan anak-anak harus saling melengkapi satu dengan yang 
 

lain. Kelebihan suami menutupi kekurangan isteri dan anak-anak, demikian 

juga sebaliknya. Rasul Petrus menasihati para suami, “Demikian juga kamu, 

hai suami-suami, hidup lah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang 
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lebih lemah!” (1 Petrus 3:7). Hubungan suami isteri dan anak harus saling 

memotivasi dan membangun agar setiap orang menjadi berkat. 

 
 

Faktor Pendukung dalam Keharmonisan Keluarga 
 

Pernikahan yang harmonis dimulai dari hubungan yang benar 

mengenai pernikahan, mengikuti prinsip yang benar dan didukung oleh 

pembinaan dalam keluarga yang disebut dengan istilah mentoring pernikahan. 

Karena telah dipastikan bahwa akan ada banyak masalah yang terjadi dalam 

pernikahan, maka diperlukan mentoring dalam pernikahan. Tetapi tidak 

sedikit keluarga yang merasa ini tidak perlu karena pemahaman yang keliru 

mengenai mentoring; mentoring dianggap sebagai ‘mencampuri, 

mengendalikan’ pernikahan orang lain. Sebenarnya mentoring pernikahan 

adalah sebuah kesempatan yang baik untuk meneguhkan kembali ikatan 

pernikahan sebelum masalah-masalah kecil menjadi lebih besar dan 

berpotensi menghancurkan pernikahan. 
 

Klemer (2000) menjelaskan “konseling yang diselenggarakan sebagai 

metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode 

membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan 

cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik”. 
 

Tujuan dari mentoring pernikahan adalah: 
 

Mengevaluasi kembali sejauh mana suami isteri telah menerapkan 

kebenaran-kebenaran yang diajarkan dalam konseling pra nikah. 
 

Menolong suami isteri untuk mempertajam kembali hal-hal yang mungkin 

belum atau kurang dibicarakan selama konseling pra nikah. 
 

Membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam 

pernikahan dan mengingatkan kembali perjanjian pernikahan yang telah 

disepakati bersama. 
 

Memberikan semangat atau motivasi untuk terus mempertahankan dan 

membangun pernikahan melalui tindakan nyata sebagaimana yang telah 

diajarkan dalam konseling pra nikah. 
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Pentingnya Keharmonisan dalam Keluarga Kristen 
 

Allah telah merencanakan keharmonisan dalam pernikahan keluarga 

Kristen, hal ini dapat dilihat ketika Allah melarang bangsa Israel bergaul dan 

menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Allah 

melarang perkahwinan campur (dengan non Israel) agar mereka setia kepada 

pasangan dan selain itu agar kerohanian mereka terbangun serta keluarga 

mereka harmonis karena dibangun atas dasar takut akan Tuhan. Keluarga 

merupakan tempat untuk bertumbuh. 
 

Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian komitmen, 

kasih dan merupakan lingkungan yang baik untuk bertumbuh dalam segala 

hal. Peran suami, istri dan anak-anak sangat penting dalam sebuah keluarga. 

Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. 
 

Dalam keluarga setiap anggota bebas mengembangkan talenta dan 

karunianya sehingga semuanya bisa menjadi berkat. Dalam keluarga anak-

anak dapat dibina dengan nilai-nilai kebenaran agar mereka dapat menjadi 

generasi yang memberikan kontribusi bagi masyarakat. Keluarga Kristen 

adalah saksi. 
 

Melalui keluarga, orang Kristen dipanggil untuk menyaksikan kasih 

Kristus kepada banyak keluarga lain. Menyaksikan segala kemurahan Tuhan 

dalam keluarganya, yakni kasih, damai sejahtera, pengampunan, menghormati 

satu dengan yang lain. 
 

Berkat dalam keluarga yang harmoni Mazmur 133:1-3, 
 

“Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila 

saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas 

kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 

Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab 

kesanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya”. 

Dalam Mazmur ini, Daud menjelaskan berkat-berkat bagi keluarga yang hidup 

dalam kerukunan dan keharmonisan. Rumah tangga yang harmonis adalah kunci 

berkat Tuhan dan karyaNya di tengah-tengah keluarga. Tuhan memerintahkan 

berkat bagi keluarga yang hidup rukun dan harmonis. 
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PENUTUP 
 
 
 

 

Kesimpulan 
 

Pernikahan Kristen adalah lembaga yang diprakarsai dan dibangun 

oleh ALlah, karena itu pernikahan adalah sebuah lembaga yang sangat sakral 

dan ilahi, sehingga menuntut kesungguhan dan kesetiaan dari setiap pasangan 

yang terikat di dalamnya karena ketika Allah membangunnya Ia memiliki 

tujuan yang besar, dimana melalui pernikahan terbentuklah keluarga yang 

akan membawa pengaruh baik, menjadi saksi kepada dunia. 
 

Membangun keluarga yang harmonis sangat penting bagi setiap 

pasangan Kristen, walaupun kehidupan keluarga dilanda juga oleh berbagai 

masalah, namun masalah yang diatasi berdasarkan firman Tuhan akan 

menolong setiap keluarga tetap bertahan dalam pernikahannya. Allah 

menjadikan firmanNya sebagai dasar dan prinsip utama bagi setiap keluarga 

dalam mengatur, menjalani dan membangun pernikahan. 
 

Pernikahan Kristen yang mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman 

Tuhan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap terbentuknya 

keharmonisan dalam keluarga, baik bagi keluarga Kristen lain dan juga bagi 

keluarga non Kristen. 
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ABSTRAKSI 
 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasri 

Singaraja Bali, dengan tujuan untuk melihat pengaruh pembelajaran inovatif 

berbasis kelompok investigasi terhadap prestasi belajar PAK. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis kelompok kooperatif 

investigasi sedangkan variabel yang terikat adalah prestasi hasil belajar PAK. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan jenis 

penelitiannya adalah "Desain pra-eksperimental". 
 

Sumber data diperoleh dengan observasi dan kuisioner, juga dengan 

kajian kepustakaan untuk mendapatkan informasi dasar teoritis dan kerangka 

berpikir berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan analisis statistik uji 

korelasi melalui penghitungan SPSS for Window, diketahui bahwa tingkat 

pengaruh pembelajaran berbasis investigasi kelompok kooperatif terhadap 

peningkatan prestasi hasil belajar PAK di Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasri 

Singaraja Bali masuk dalam kategori signifikan. 

 
 

Kata Kunci: Pembelajaran inovatif, prestasi hasil belajar 
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ABSTRACT 
 

 

This research was conducted at SD Negeri 4 Banyuasri Singaraja Bali, 

with the aim of seeing the effect of group-based investigation of investigations 

on learning achievement of PAK. The independent variable in this study is 

investigative cooperative group-based learning while the dependent variable is 

the achievement of PAK learning outcomes. The method used is a qualitative 

method, while the type of research is "pre-experimental design". 
 

Sources of data obtained by observation and questionnaires, as well as 

literature review to obtain basic theoretical information and a frame of mind 

based on the results of descriptive statistical analysis and statistical analysis 

of the correlation test through the calculation of SPSS for Window, it is known 

that the level of influence of cooperative group investigation-based learning 

on improving learning achievement PAK at SD Negeri 4 Banyuasri Singaraja 

Bali falls into the significant category. 

 
 

Keywords: innovative learning, learning outcomes achievement, 
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PENDAHULUAN 
 
 
 

 

Latar Belakang 
 

Menurut UU.No.20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Hal ini berarti, pendidikan memiliki peran penting dalam berbagai aspek 

kehidupan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan 

demokratis. Oleh karena itu, tolak ukur peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai. 
 

Namun hingga kini tidak semua siswa mendapatkan kriteria hasil 

belajar yang ditentukan. Hal ini terjadi karena seiring dengan merosot prestasi 

belajar peserta didik yang disebabkan oleh beberapa masalah. Ada banyak 

jawaban dari masalah itu, ada yang berpendapat bahwa masalah itu 

disebabkan oleh sistem kebijakan pendidikan yang salah, dan kesalahan itu 

disebabkan oleh para pelaku pendidikan yaitu guru, dosen dan pejabat yang 

terkait dengan pendidikan, sebagian orang lagi mengatakan bahwa kesalahan 

itu terletak di dalam pembuatan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam 

hal ini, pelaku pendidikan memang memiliki pengaruh yang besar seperti 

dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas bab XI pasal 39 

tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan: 1. Tenaga 

kependidikan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan, 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang 

melaksanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. Pandangan- pandangan itu terus diperdebatkan, tetapi tidak 

bijaksana jika hanya berhenti dalam yang tidak ada ujung penyelesaian. 
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Semua komponen dalam pelaksana pendidikan nasional harus menyadari 

bahwa merosotnya prestasi belajar dalam sebuah satuan pendidikan yang 

disebabkan oleh banyak hal, selain mencari penyebab para pendidik harus 

melakukan upaya- upaya pembenahan atau perbaikan kualitas pendidikan dari 

mencari keuntungan pribadi dari sistem pendidikan nasional yang dipenuhi 

oleh kepentingan- kepentingan yang tidak ada kepentingannya dengan 

pendidikan. Reformasi pendidikan harus dilakukan agar kualitas pendidikan 

nasional dapat dicapai dengan tujuan nasional. Bukti nyata adanya reformasi 

pendidikan adanya paradigma baru dari pejabat-pejabat yang masalah 

pendidikan adalah orang-orang yang mengerti pendidikan, perubahan 

kurikulum secara fleksibel dan berkesinambungan, peningkatan kualitas dan 

profesional pendidik. 
 

Semua usaha dan tindakan itu sebagai solusi untuk dapat meningkatkan 

prestasi belajar dalam pendidikan itu harus dilakukan secara terus menerus 

sampai menghasilkan tingkat pendidikan nasional yang berkualitas. Proses 

belajar mengajar antara peserta didik menjadi bagian penting, banyak yang 

berpendapat bahwa hingga saat ini proses pembelajaran masih bersifat transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa yaitu siswa hanya menerima dan mengikuti 

penyampain guru saja, siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut menjadi sebab merosotnya kualitas pendidikan 

nasional. Metode mengajar yang tradisional tersebut hanya mengubah satu aspek 

dalam diri manusia yaitu pengetahuan, dampaknya terlalu sederhana untuk 

perolehan prestasi belajar peserta didik. Maka dari itu, Pendidik harus mampu 

menciptakan pembelajaran yang inovatif, sistematis sesuai dengan materi yang 

diajarkan, agar peserta didik dapat mencapai tingkat tertinggi dalam prestasi 

belajarnya. Program peningkatan profesional pendidik harus terus menerus terus 

menerus, agar mampu menciptakan kualitas pendidikan, demi tingkat prestasi 

yang dapat dicapai karena guru adalah pekerja profesional yang menggunakan 

keahliannya untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan serta pengalaman 

belajar peserta didik ke arah kematangan dan kedewasaan. Para pendidik 

terkadang cenderung untuk memaksakan suatu metode mengajar, biasanya hanya 

terjebak dalam 
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rendahnya pemahaman terhadap pembelajaran yang inovatif. Proses belajar 

mengajar terjadi seperti kebiasaan, pendidik menjelaskan sesuatu di depan 

kelas, kemudian peserta didik mencatat, dan kemudian diakhiri dengan ujian. 

Alasan mengapa seorang pendidik melakukan kegiatan yang sama dalam 

proses belajar mengajar dalam mata pelajaran, semua itu mengindikasikan 

bahwa pendidik yang mengajar tidak mampu melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif, ini disebabkan rendahnya kemampuan guru karena 

pengetahuan tentang pembelajaran yang efektif. Karena itu perlunya 

pelatihan-pelatihan tenaga pendidik seperti seminar-seminar, lokakarya, dan 

pertemuan-pertemuan ilmiah agar dapat mengembangkan profesionalisme 

pendidik, sehingga dengan paradigma yang baru tersebut dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan agar setiap peserta didik dapat mencapai tingkat prestasi 

tertinggi. 
 

Guru sebagai pendidik dituntut tidak hanya dapat melaksanakan proses 

belajar mengajar dengan baik tetapi juga dituntut untuk melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif. Proses kegiatan belajar mengajar tidak berkualitas 

jika guru yang melaksanakan pembelajaran tidak inovatif atau terlaksana secara 

momentum, yang hanya berfokus pada proses mentransfer ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. Untuk meningkatkan kemampuan pedagogis ini, para guru 

yang perlu diberikan pelatihan yang terkait dengan metode perencanaan di 

sekolah dasar termasuk pengembangan pembelajaran inovatif. Inovatif menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (inovatif) berarti memperkenalkan sesuatu yang 

bersifat baru atau bersifat pembaharuan sesuatu, merupakan kata sifat dari inovasi 

(inovasi) yang berarti pembaharuan, juga berasal dari kata kerja "inovasi" yang 

berarti memperkenalkan hal-hal yang baru atau penemuan hal-hal yang baru yang 

berbeda dari yang sudah ada yang dikenal sebelumnya. () Maka inovasi dapat 

diartikan TC sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau obyek-obyek yang 

dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau peserta didik. 

Apabila guru tidak mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif, maka guru 

sebagai pendidik gagal mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik 

positif, yang mencakup pengembangan kepribadian, pengembangan kemampuan 

spiritual 
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dan intelektual, pengembangan kemampuan dan kemampuan pengembangan 

merupakan nilai-nilai moral, etika dan etika. 
 

Profesionalisme guru sebagai pendidik merupakan upaya untuk 

menciptakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas keahlian dan kewenangan 

dalam bidang pendidikan, pembelajaran dan keteladanan yang merupakan 

pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Karenanya guru sebagai 

pendidik diharuskan memiliki kompetensi sebagai persyaratan-persyaratan untuk 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan khususnya dalam 

hal ini. Guru sebagai pendidik adalah pribadi yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus serta kualifikasi yang berbeda agar mampu melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya secara maksimal. Untuk seorang guru sebagai pendidik 

harus mengikuti pendidikan dan latihan-latihan khusus, sehingga layak memiliki 

jabatan profesi. Seorang guru yang profesional memiliki dua ciri utama yaitu 

memiliki tingkat berpikir abstrak yang tinggi sehingga mampu merumuskan dan 

mengungkap konsep, memecahkan berbagai masalah yang berada dalam tugas 

dan tanggung jawab. Ciri kedua dari guru profesional adalah memiliki komitmen 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan kemauan yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan pendidikan. 

Sebagai hasil pengembangan profesionalisme melalui berbagai pendidikan dan 

latihan, maka upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan dapat dicapai dan 

berdampak pada tingginya prestasi belajar atau prestasi siswa. 
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METODE PENELITIAN 
 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini 

memiliki penelitian kualitatif dalam menjawab rumusan masalah dan hipotesis 

yang dirumuskan yaitu dengan metode survei dengan pendekatan dan 

korelasional. Moleong (2010: 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang memahami untuk memahami fenomena tentang apa yang dilihat 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Jadi 

penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh atau hubungan antara 

variabel (X) metode pembelajaran inovatif dan (Y) prestasi belajar hasil 

pendidikan agama Kristen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) .PTK adalah suatu kegiatan peneliti untuk mencermati suatu kegiatan 

peneliti untuk mencermati sebuah kegiatan pembelajaran yang diberikan 

tindakan, yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas, yang bertujuan 

memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. 

(Trianto, 2011: 16) .Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan 

penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya 

sendiri dengan cara merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan partisipasi dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru sehingga hasil belajar dapat meningkat. 
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PEMBAHASAN 
 

 

Kompetensi pedagogis atau kemampuan guru kerjasama pembelajaran 

merupakan tulang punggung prosa pendidikan di sekolah. Kompetensi pedagogis 

ini terkait dengan cara mengajar yang baik dan tepat, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Seorang pendidik, selain 

harus memiliki keahlian dalam bidang keilmuannya, juga harus menguasai teori-

teori dan teknik pengelolaan serta aplikasinya dalam proses pembelajarannya di 

sekolah. Sebab itu peningkatan kemampuan dibidang ini merupakan hal utama 

dalam pengembangan profesionalisme guru sebagai pendidik. Seperti yang 

digambarkan oleh Burton (1998: 24-25) berkaitan dengan profesionalisme 

pendidik bahwa di dalam profesionalisme tersirat inisiatif yang datang dari luar 

kelas untuk membuat kekuatan mengajar sesuai dengan garis yang ditentukan. 

Profesionalisme adalah naluri yang muncul dari dalam seorang individu pendidik, 

yang berasal dari pengalaman, pemahaman, pengetahuan tentang pengetahuan 

yang diperoleh dari lapangan. Pengembangan pendidik profesional memerlukan 

proses-proses yang mendukung perolehan pengalaman individu, pengetahuan 

pribadi dan menyebabkan naluri mengajar untuk diri sendiri. 
 

Pendidikan formal mengupayakan sebuah program studi berkualitas 

yang ditentukan melalui kemampuan para guru dalam proses pembelajaran. 

Demikian pula setiap mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik juga 

disesuaikan dengan kemampuan pedagogis para gurunya. Guru tidak hanya 

menguasai dari penguasaan terhadap bidang studinya atau pengembangan 

teori-teori keilmuannya, namun juga pada kemampuannya mengajar serta 

pembelajaran di kelas yang mencakup pendekatan, strategi, metode dan seni 

mengajarnya. Untuk meningkatkan kemampuan pedagogis ini, para pendidik 

perlu diberikan pelatihan yang terkait dengan metode yang meliput 

Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Inovatif 
 

Inovatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (inovatif) berarti 

memperkenalkan sesuatu yang bersifat baru atau bersifat pembaharuan sesuatu, 

merupakan kata sifat dari inovasi (inovasi) yang berarti pembaharuan, 
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juga berasal dari kata kerja "inovasi yang berarti memperkenalkan hal-hal 

yang baru atau penemuan hal -hal yang baru yang berbeda dari yang sudah 

ada yang dikenal sebelumnya. Maka inovasi dapat diartikan sebagai ide-ide 

baru. Praktek-praktek baru atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai 

sesuatu yang baru oleh individu atau peserta didik. 

 
 

Inovasi pembelajaran muncul dari perubahan paradigma pembelajaran. 

Perubahan paradigma pembelajaran berawal dari refleksi terhadap eksistensi 

paradigma lama yang mengalami suatu anomali menuju paradigma baru yang 

dihipotesiskan mampu memecahkan masalah. Terkait dengan pembelajaran di 

sekolah, paradigma pembelajaran yang dirasakan telah mengalami anomali, 

adalah (1) kecenderungan pendidik untuk berperan lebih sebagai pemancar, 

sumber pengetahuan, serba tahu. (2) Kuliah dengan jadwal yang ketat. (3) 

Belajar di rubah perubahan (4) kecenderungan fakta isi pelajaran, dan teori 

sebagai dasar belajar, (5) lebih mentoleransi kebiasaan latihan menghafal, (6) 

cenderung kompetitif, (7) kelas menjadi fokus utama, (8) komputer lebih 

dipandang dipandang sebelah mata sebagai obyek, (9) penggunaan statistik 

media lebih mendominasi, (10) komunikasi terbatas, (11) penilaian bersifat 

normatif. Paradigma tersebut diduga kurang mampu memfasilitasi siswa 

untuk siap terjun di masyarakat. 

 
 

Keunggulan Model Pembelajaran Inovatif 
 

Paradigma pembelajaran yang inovatif adalah: (1) peran pendidik 

sebagai fasilitator, pembimbing, konsultan, dan motivator, (2) jadwal 

pembelajaran berjalan fleksibel, terbuka sesuai kebutuhan, (3) pembelajaran 

peserta didik tidak hanya menjadi objek tetapi menjadi subyek, (4) 

pembelajaran berbasis masalah, proyek, observasi, tindakan nyata, refleksi, 
 

(5) eksplorasi, (6) evaluasi, (7) elaborasi, (8) relevan dengan aktivitas 

masyarakat, (9) dinamis dan menyenangkan, (10) presentasi, (11) produksi 

kinerja kerja yang komprehensif. Pembelajaran yang inovatif akan mampu 

menghasilkan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

kompetensi peserta didik. 
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Pembelajaran inovatif meliputi: (1) Peserta didik dapat terlibat dalam 

kegiatan yang mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan kemampuan mereka dengan prosa belajar melalui tindakan dan 

penelitian, (2) Pendidik dapat menggunakan berbagai media pembelajaran dan 

berbagai pendekatan, metode dan lingkungan dalam membangkitkan motivasi, 

termasuk menggunakan lingkungan untuk menjadikan pembelajaran yang 

menarik, Menyenangkan dan cocok bagi peserta didik, (3) Pendidik dapat 

menerapkan pembelajaran yang lebih kooperatif, interaktif, kreatif dan inovatif, 

(4) Mendorong peserta didik menemukan sendiri dalam masalah, untuk 

mengungkapkan gagasannya secara kreatif dan benar. 

 
 

Model pembelajaran inovatif 
 

Model pembelajaran inovatif sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai baru dalam melakukan pembelajaran, model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Model pembelajaran memiliki lima unsur dasar yaitu (1) “amateur", yaitu 

langkah-langkah operasional pembelajaran. (2) "Sistem sosial", adalah suasana 

dan norma yang ada dalam pembelajaran, ((3) "prinsip reaksi", menggambarkan 

bagaimana guru memperlakukan, memperlakukan, dan menangani siswa, (4) 

"support", segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung 

pembelajaran, (5) "instruksional dan efek nurturant", hasil belajar yang diperoleh 

berdasarkan tujuan yang disasar (Efek instruksional) dan hasil belajar di luar yang 

disasar. 

 
 

Pengertian Prestasi Hasil Belajar 
 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dilakukan) (Dedy 

Sugono 2008: 528) (), sedangkan belajar adalah proses perubahan tingkah laku, 

perubahan pengetahuan dan perubahan keterampilan. Maka hasil belajar dapat 

diartikan bahwa bukti belajar dibuat oleh suatu usaha dalam jangka waktu tertentu 

sehingga terjadi perubahan perilaku, perubahan pengetahuan dan perubahan 

keterampilan pada peserta didik Bahkan beberapa orang 
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berpandangan hasil belajar disebut sebagai prestasi belajar, prestasi belajar itu 

sebagai bukti keberhasilan usaha yang dicapai . Prestasi hasil belajar adalah 

hasil yang dicapai seseorang dalam usaha belajarnya pada waktu tertentu, 

prestasi belajar seorang siswa dapat dilihat dari indek prestasinya pada setiap 

semester. Menurut Nana Sudjana (2007: 7) hasil belajar adalah suatu 

kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh seseorang setelah melalui 

kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh pendidik di 

suatu sekolah atau kelas tertentu yang mencakup informasi verbal, 

keterampilan intelektual, kognitif, sikap dan motorik. (") Penilaian hasil 

belajar untuk melihat sejauh mana siswa mengalami perubahan dalam aspek-

aspek tertentu sesuai dengan rumusan kompetensi Aspek- Aspek yang 

dijadikan acuan untuk merumuskan kompetensi dan mengembangkan 

instrumen penilaian adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Maka. 

Setiap pendidik akan memberikan definisi yang berbeda tentang prestasi 

belajar karena setiap peserta didik memiliki bakat, intelegensi dan motivasi 

belajar yang berbeda beda. 
 

Yang berdimensi cipta, dan rasa atau yang berdimensi karsa (Syah M. 

2006) (), Jadi prestasi belajar adalah hasil setelah seseorang mengikuti proses 

belajar mengajar yang dinyatakan dengan skor dan nilai. Pengukuran akan 

prestasi belajar pelajar dalam pendidikan formal yang ditetapkan dalam jangka 

waktu tertentu, misalnya ujian tengah semester (UTS) yang diadakan setiap tiga 

bulan sekali, dan ujian akhir semester (UAS) yang diadakan setiap enam bulan 

sekali, tujuan evaluasi itu adalah peningkatan yang dilakukan dalam materi yang 

mengajar. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang perlu diadakan evaluasi 

yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar dalam 

pembelajaran yang efektif. Efektivitas belajar mengajar akan tampak kemampuan 

siswa menguasai materi, Hasil belajar oleh intelegensi dan penguasaan awal 

siswa tentang materi tentang proses belajar, akan tampak kepada kemampuan 

siswa mengusai materi, Hasil belajar dipengaruhi oleh intelgensia dan 

penguasaan awal siswa tentang materi tentang yang dipelajari, karenanya guru 

perlu untuk menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kapasitas intelgensia siswa. 

Pencapaian tujuan proses belajar 
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mengajar perlu menggunakan bahan apersepsi yaitu materi yang telah 

dikuasai siswa sebagai batu loncatan untuk menguasai mata pelajaran. 
 

Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan 

kepada mahasiswa melakukan eksplorasi terhadap lingkungan dan besarnya 

usaha yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Prestasi belajar 

pada hakikatnya tersirat dalam mencapai tujuan pembelajaran, oleh sebab itu 

prestasi belajar mahasiswa oleh kemampuan dan kualitas dosennya. Seperti 

teori Bloom yang menjelaskan ada tiga variabel utama dalam teori belajar di 

sekolah yaitu karakteristik individu, kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

siswa, Pendapat yang lain seperti Carroll menjelaskan bahwa prestasi belajar 

oleh lima faktor bakat, waktu yang tersedia untuk belajar, waktu yang 

diperlukan untuk menjelaskan mata pelajaran, kualitas pembelajaran dan 

kemampuan individu. Hasil belajar suatu aktivitas psikis / mental yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkunganya yang menghasilkan 

perubahan-perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Perubahan perilaku 

ini merupakan hasil belajar yang mencakup ranah kognitif, ranah afektif dan 

ranah psikomotorik (Suprayekti, 2003: 4) (") Hasil belajar itu merupakan 

tujuan akhir yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam sebuah 

lembaga pendidikan, suatu usaha yang sadar dan sistematis untuk mencapai 

pertumbuhan yang positif, yang berupa perolehan suatu hasil belajar peserta 

didik. Hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi dalam proses belajar 

mengajar, dari guru proses belajar mengajar diakhiri dengan evaluasi hasil 

belajar, sedangkan dari pihak peserta didik merupakan pengalaman 

berakhirnya pengalaman dan puncak dari Proses belajar mengajar. () Untuk 

melihat hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan tes 

pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai data pengumpul 

yang disebut dengan instrumen hasil belajar. Menurut Wahidmurni dkk, 

Instrumen dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu tes dan non tes. (") 

Menurut Hamalik (2006, 155) Memberikan gambaran bahwa hasil belajar 

yang dapat diperoleh dapat diukur kemajuan peserta didik setelah belajar, 

Hasil belajar terlihat terjadinya perubahan. 
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Perubahan perilaku pada peserta didik yang dapat diamati dan diukur 

melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

peningkatan peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 
 

dibandingkan sebelumnya. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

menunjukkan bahwa hasil belajar adalah perilaku yang positif dan 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dari suatu interaksi interaksi belajar 

mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, yang berupa kognitif, sikap, 

nilai dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut dapat diartikan 

peningkatan peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan 

sebelumnya. 

 
 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
 

Menurut Slameto (2003) secara garis besarnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar (") dapat dikelompokan atas: 1. Faktor 

internal Faktor yang mempengaruhi seluruh pribadi termasuk kondisi fisik 

mental atau psikis. Ini sering disebut faktor intrinsik yang termasuk kondisi 

fisiologi dan kondisi psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi, yaitu: Kondisi fisiologis secara umum Kondisi fisiologis pada 

umumnya sangat berpengaruh terhadap belajar seseorang. Orang yang ada 

dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajamya dari orang yang 

ada dalam keadaan anak-anak yang kekurangan gizi ternyata siap berada 

dibawah anak-unak yang tidak kekurangan gizi. Anak-anak yang kekurangan 

gizi mudah lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran. 

Kondisi Psikologis 
 

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi. Oleh karena itu semua 

keadaaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi seseorang. Itu berarti 

belajar bekerja berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar dan 

faktor dari dalam. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja 

merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. 

Meski faktor luar mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung maka 

faktor itu akan kurang signifikan. Oleh karena itu minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah 
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faktor psikiliogis yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa 
 

(Djamara, 2008). 
 

Kondisi Panca Indera 
 

Disamping kondisi fisiologis umum, hal yang tidak kalah pentingnya adalah 
 

kondisi indera yang berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Kedua 
 

panca indera yang berperan besar bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 
 

mendengarkan penjelasan guru, melihat proses eksperimen, melakukan 
 

pengamatan, dan lain-lain. 
 

Intelegensi / kecerdasan. 
 

Intelegensi adalah kemampuan seseorang untuk menyerap materi dan 

memecahkan suatu masalah serta menyelesaikan tugas dengan benar. 

Karenanya dalam kegiatan belajar mengajar yang dibutuhkan intelegensia 

yang cukup, untuk dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

 
 

Bakat Bakat adalah kemampuan yang menonjol yang dimiliki oleh 
 

seseorang dalam bidang tertentu. Bakat itu akan berkembang biak atau 
 

dikembangkan dengan baik melalui pendidikan formal atau pendidikan non 
 

formal, agensi bakat didalam diri seseorang tidak ada kesempatan untuk 
 

dikembangkan, bakat itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. h. 
 

Motivasi Motivasi memiliki tempat yang sukses dalam meraih prestasi belajar, 
 

dalam arti motivasi yang memiliki peran yang sangat penting. Jika siswa 
 

mempunyai motivasi yang tinggi maka ia akan mengeluarkan seluruh 
 

kemampuannya agar dapat memenuhi seluruh tugas yang dibebankan 
 

kepadanya dengan baik.  Karena itu dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang 
 

memiliki motivasi yang tinggi, ada peluang yang lebih besar untuk mencapai 
 

prestasi belajar yang tinggi. Dosen menggunakan kesempatan untuk dapat 
 

memotivasi mahasiswa, dengan cara memberi bimbingan, membuat jadwal 
 

dan mengarahkan setiap mahasiswa untuk mendapat mencapai cita-citanya. 
 

Sehingga mahasiswa tetap fokus dalam studinya sehingga peluang peluang 
 

untuk mencapai prestasi yang tinggi. 
 

Faktor Eksternal 
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Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

yang dapat individu, yang meliputi segala sesuatu yang berasal dari luar 

individu mempengaruhi prestasi belajar yaitu: Faktor Lingkungan Alami 

 

Hal yang berkaitan dengan faktor alami adalah seperti keadaan suhu, 

cuaca hujan atau cuaca panas, udara, musim dll, semua itu berpengaruh 

terhadap prestasi. 
 

Belajar mahasiswa. Untuk itu perlu diciptakan keadaan yang nyaman di 

sekitar kampus, agar mahasiswa dapat belajar dengan baik, sehingga memberi 

peluang untuk meningkatkan prestasi belajar. 

 
 

Lingkungan Sosial 
 

Untuk dapat belajar yang baik yang dibutuhkan lingkungan sosial yang 

dapat menciptakan terwujudnya belajar, lingkungan sosial itu termasuk teman 

studi, keluarga dan masyarakat dimana mahasiswa yang tinggal di lingkungan 

tersebut. Semua komponen sosial itu akan sangat berpengaruh terhadap prestasi 

belajar, Pada waktu mahasiswa ada di kampus, maka teman- temanya yang dekat 

itu akan berdampak terhadap prestasi belajar, kalau mahasiswa yang berteman 

dengan mahasiswa yang tidak punya motivasi belajar yang Baik, maka 

kesempatan untuk berprestasi peluangnya semakin kecil. 

 
 

Faktor Instrumental 
 

Faktor-faktor instrumental adalah yang penggunaannya dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan, penggunaan sarana belajar 

dapat digunakan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang telah 

dirancang. Ada beberapa macam faktor instrumental yaitu: Jenis Prestasi 

Belajar 
 

Menurut Asep HR dkk, hasil belajar mengacu pada segala sesuatu yang 

menjadi siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. () 

Oleh karena setiap mata pelajaran yang menentukan bentuk tubuh pribadi, 

hasil belajar untuk suatu mata pelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran 

lain. Dalam kegiatan pembelajaran, hasil belajar dinyatakan dalam rumusan 
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tujuan, karena setiap mata pelajaran belajar yang berbeda maka banyak ahli 

yang mengemukakan jenis-jenis hasil belajar. Jenis-jenis hasil belajar yang 

dikemukakan oleh Gagne serta Bloom dan kawan kawan: Jenis-jenis hasil 

belajar menurut Gagne, Gagne mengelompokan hasil belajar ke dalam lima 

kategori berikut: 
 

a. Informasi verbal (informasi verbal) 
 

b. Keterampilan intelektual (keterampilan intelektual) 
 

c. Strategi kognitif (Strategi kognitif) 
 

d. Sikap (sikap) e. Keterampilan motorik 
 

 

Strategi Penilaian Prestasi 
 

Hasil Belajar Menurut Mulyasa (2008: 203) standar pengukuran dari 

hasil belajar oleh pemerintah. 2.3.5.1. Penilaian untuk mengukur kompetensi 

lulusan nasional, Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini 

Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen menyebut ujian nasional dengan 

istilah Ujian Negara, yang diadakan satu kali dalam setiap tahun. Ujian Negara 

yang diadakan secara nasional secara serentak merupakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang pendidikan, untuk mengukur standar mutu 

pendidikan, untuk menegakan akuntabilitas pengelola dan penyelenggara 

pendidikan, dan untuk pengendalian kualitas terhadap sistem pendidikan yang 

berfokus terhadap program atau produk. 
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KESIMPULAN 
 

 

Penelitian ini adalah Besarnya pengaruh dari hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas model pembelajaran inovatif berbasis kelompok 

kooperatif investigasi (X) dengan prestasi belajar (Y) adalah sebesar 20,70% 

di mana sesuai dengan koefisien yang menginterpretasikan tingkat hubungan 

yang tergolong cukup kuat. Pembelajaran inovatif yang diterapkan di sekolah 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa bidang Pendidikan Agama 

Kristen di SD Banyuasri Singaraja Bali. Pengaruh tersebut dapat dilihat 

berdasarkan analisis regresi dan kuatnya hubungan antara model pembelajaran 

inovatif terhadap prestasi belajar berdasarkan skala Likert cukup kuat. 2 

Besarnya pengaruh antara variabel bebas model pembelajaran inovatif (X) 

dengan prestasi belajar (Y) adalah sebesar 0,455, dimana sesuai dengan 

pemahaman yang tidak menginterpretasikan tingkat hubungan yang tergolong 

cukup. Sedangkan penerapan faktor model pembelajaran inovatif) variabel 

adaptif yang belajar (Y) adalah R'x 100% adalah sebesar 20, 70% sedangkan 

sisanya dari faktor lain. 
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