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DAFTAR WAWANCARA 

 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Keita 

Foby 

Charlene 

 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

Pernah, saat khotbah 

gereja 

 

Kegiatan khusus 

bersama keluarga 

dalam memuji nama 

Tuhan 

 

 

Pernah, semua anggota 

keluarga 

 

 

Bermanfaat menjadikan 

saya bertumbuh dalam 

rohani 

 

Sekali seminggu pada 

hari Jumat pukul 19.00 

WIB 

 

Doa, diskusi bersama, 

baca firman 

 

Jadi lebih terbuka lagi 

dengan keluarga 

 



 

 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

Sering susah untuk 

berkumpul bersama 

dikarenakan mama dan 

papa belum pulang 

bekerja 

 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

 

 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

Sudah  

 

 

 

Sikap seorang Kristiani 

 

 

Pernah, untuk lebih 

sayang lagi dengan 

adik dan mau berteman 

yang berbeda RAS 

dengan saya yaitu 

bukan sama-sama 

bersuku Cina 

 

Tidak masalah buat 

saya, dikarenakan  saya 

tahu bahwa memiliki 

barang trend tidak 

haruslah penting. Yang 



 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

 

 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

 

 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

penting saya dan 

keluarga tetap sehat-

sehat.  

 

Mau asalkan orang 

tersebut memang 

benar-benar dari hati 

untuk minta maaf. 

 

 

Saya sedang berusaha 

untuk tidak mencontek 

 

 

 

 

 

Saat ada yang bisa saya 

berikan akan ataupun 

dengan membantu 

dengan sebisa 

kemampuan saya. Di 

gereja sering ada 

kegiatan Bakti Sosial 

 

Masih sering dilanggar 

seperti masih sering 

berkelahi dengan adik 

saya. 

 

 



 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Gereja? 

 

Saya terima asalkan 

teguran yang diberikan 

haruslah dengan cara 

baik-baik dan saya 

ucapkan terimakasih 

karena di ingatkan. 

 

 

Memilih kegereja, 

karena orang tua sudah 

mewajibkan untuk 

ibadah hari minggu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Michelle 

Adelyana 

Hutabarat 

1.Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2.Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

Tidak  Pernah 

 

 

Seperti saat teduh 

kegiatan bersama 

keluarga inti untuk 

mendengarkan firman 

Tuhan 

 

Pernah tapi dulu itupun 

cuma sebulan dilakuin 

 

 

Ya bermanfaat jadi bisa 

bagi pengalaman dengan 

keluarga 

 

Dulu setiap hari tapi 

cuma bertahan sebulan 

 

 

berdoa, shering, dengar 

firman Tuhan 

 

 

- 

 

 

 



 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

Karena semua anggota 

keluarga sibuk  

 1.Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

Masih sering melanggar 

 

 

 

Karakter sebagai umat 

Kristen 

 

Pernah, untuk menolong 

teman saat kesusahan  

 

 

Terkadang iri dengan 

teman tapi kalau tidak 

bisa dimiliki saya harus 

tetap menerimanya 

 

 

 

Mau memaafkan tapi 

rasa kecewa dengan 

orang tersebut masih 

ada  

 

Terkadang masih sminta 

contekan dengan teman 

kalau jawabaannya 

sangat susah 



 

mencontek ?  

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Gereja? 

 

 

Mau ikut tapi bantu 

dengan seadanya saja 

 

 

 

Masih sering dilanggar 

seperti masih sering 

malas kerjain rumah dan 

lebih asyik main sosmed 

yaitu instagram. 

 

 

Saya terima tapi tidak 

juga berterimakasih 

 

 

 

 

 

Memilih gereja karena 

hanya saat digereja saja 

saya bisa bertemu 

dengan Tuhan 

 

 

 

 

 



 

 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Eunike 

Dima 

1.Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2.Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

Pernah waktu Rokhis di 

SMP 

 

Mezbah keluarga adalah 

waktu bersama keluarga 

memuji nama Tuhan 

 

Pernah, satu keluarga 

 

 

 

Bermanfaat jadi lebih 

mengetahui bagaiman 

harus menjadi anak 

yang takut akan Tuhan 

 

 

Hari sabtu pukul 20.00-

21.00 WIB 

 

 

Berdoa, bernyanyi baca 

firman Tuhan 

 

Bisa shering 

pengalaman kehidupan 

sesuai tema firman 

 



 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

Kesibukan masing-

masing 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

Sudah  

 

 

 

Karakter yang takut 

akan Tuhan 

 

Pernah, untuk mengasihi 

siapa pun dan dimana 

pun 

 

 

Ya saya akan 

bersukacita karena 

menurut saya untuk 

menunjukkan citra diri 

seseorang tidak harus 

dinilai dari barangnya 

 

Ya, karena saya juga 

sudah di ampuni Tuhan 

 

Saya akan menjawab 

dengan usaha sendiri 



 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

dan saya yakin dengan 

usaha saya. 

 

 

Kalau saya mampu 

membantu saya akan 

ikut kegiatan tersebut. 

Saya pernah ikut 

kegiatan baksos di 

gereja  

 

Sebisa mungkin saya 

tepati  

 

 

 

 

 

Karena dia memiliki 

niat baik maka saya 

harus ucapkan 

terimakasih 

 

 

 

Pasti saya memilih 

pergi ibadah, setelah 

selelsai ibadah baru 

kegiatan lain saya ikuti. 



 

Gereja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Putri 

Nunut 

Martangi 

Pasaribu 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

  Belum Pernah 

 

 

Kegiatan baca firman 

Tuhan bersama keluarga 

 

Tidak pernah, yang 

pernah ibadah keluarga 

tahunan 

 

Bermanfaat jadi bisa 

berkumpul dengan 

orang tua dan saudara 

 

 

Setahun sekali 

 

 

Nyanyi, berdoa, baca 

Alkitab 

 

 

- 

 

 

Karena semua anggota 



 

melaksanakan mezbah keluarga? keluarga sibuk terutama 

ayah yang jarang pulang 

kerumah disebabkan 

ayah seorang supir Grab 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

Belum semua 

 

 

 

Symbol sebagai 

pengikut Kriatus 

 

Pernah, untuk tidak 

bermusuhan dengan 

saudara 

 

Saya terkadang iri 

dengan teman-teman 

 

 

 

 

 

Mau 

 

 

Masih sering mencontek 

karena takut dapat nilai 

jelek 

 

 

 



 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Gereja? 

Mau ikut dengan 

seadanya dan belum 

pernah ikut 

 

Masih sering dilanggar 

seperti masih sering 

berkelahi dengan adik 

ataupun kakak. 

 

 

 

Saya terima tapi kalau 

berterimakasih belum 

bisa saya lakukan 

 

 

 

 

Memilih ke konser 

karena konser idola saya 

(Super Junior)  sudah 

lama saya tunggu-

tunggu 

 

 

 

 

 

 



 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Falicia 

Elika 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

 

 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

Pernah di rokhis sekolah 

 

 

Kegiatan ibadah/ 

memuliakan Tuhan tapi 

secara khusus, seperti 

ada waktu 

melakukannya 

 

 

Pernah, semua anggota 

keluarga 

 

 

Ada menjadi lebih tahu 

mana yang boleh 

dilakukan dan tidak 

sesuai Alkiitab 

 

 

 

Minggu pukul 22.00 

WIB 

 

 

Menyanyi, berdoa, baca 

Alkitab 



 

 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

Sering ditugaskan orang 

tua untuk membawa doa  

 

 

Sibuk dengan pekerjaan 

masing-masing 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-

hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

Sudah 

 

 

 

 

Karakter yang dimiliki 

oleh Yesus 

 

Pernah, untuk saling 

menghargai orang lain 

yang berbeda agama, 

suku, dan lain-lain 

 

 

Saya tetap terima 

dengan apa yang saya 

miliki karena saya 

enyadari keungan 

keluarga saya. 

 

 

Tergantung 

kesalahannya kalau dia 



 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

 

 

 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

 

mengaku akan 

kesalahannya saya akan 

memaafkan 

 

 

Saya mampu tidak 

mencontek karena saat 

sebelum ujian saya 

sudah memiliki 

komitmen 

 

Mau ikut seperti baksos 

di gereja 

 

 

Saya berusaha untuk 

menepati janji saya 

kepada orang tua 

 

 

 

 

 

Saya terima karena tu 

merupakan kesalahan 

saya 

 

 

 

 

 



 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Gereja? 

Saya mengutamakan 

gereja terlebih dahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Arsita 

Novelia 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

7. Pengalaman apa yang 

Tidak pernah 

 

 

Sama seperti saat teduh 

kegiatan untuk 

mendengarkan firman 

Tuhan dengan keluarga 

 

Pernah tapi udah tidak 

dilaksanakan 

 

 

Bermanfaat jadi 

hubungan keluarga 

menjadi lebih akrab dan 

hangat 

 

 

Seminggu sekali tapi 

sudah tidak lagi 

dilakukan 

 

Doa dan baca Alkitab 

 

 

- 



 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

 

Disebabkan ayah saya 

sudah tiada, mama saya 

sibuk bekerja dan tidak 

memiliki waktu 

mengadakan mezbah 

keluarga 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

 

Belum semua 

 

 

 

Karakter yang sesuai 

dengan Alkitab 

 

Pernah, untuk mengalah 

dengan saudara terutama 

adik 

 

Ya saya akan 

bersukacita tapi pasti 

berharap bisa memiliki 

juga 

 

 

 

Butuh waktu untuk bisa 

memaafkan kesalahan 

orang lain 

 



 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

Saya memilih 

mencontek karena takut 

mendapatkan nilai jelek 

 

 

 

Saya mau tapi belum 

bisa memeberikan 

bantan apapun 

dikarenakan juga saya 

sibuk dengan sekolah 

 

 

Terkadang masih sering 

dilanggar seperti pulang 

sekolah tepat waktu 

 

 

 

 

Saya menerimanya 

dengan kesal karena 

saya malu ditegur oleh 

orang lain 

 

 

 

Ibadah karena hanya 

saat itu saya dan 

keluarga dapat 

berkumpul bersama 



 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Gereja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Audrey 

Mega 

Larasati 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , 

siapa saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah 

kegiatan mezbah keluarga? 

 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga ? 

 

Tidak pernah 

 

 

Saat teduh bersama 

keluarga 

 

Tidak pernah, yang 

pernah ibadah keluarga 

setahun sekali 

 

Jadi lebih dekat dengan 

keluarga 

 

Hanya saat pembukaan 

tahun baru 

 

 

Berdoa, bernyanyi, 

baca firman dan 

shering 

 

 

- 

 

 

 

Sulit untuk menemukan 

waktu bersama 

keluarga 



 

 



 

 1. Apakah kamu sudah mengaplikasikan 

karakter Kristen didalam kehidupan 

anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami mengenai 

karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

 

 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap 

bersukacita atas apa yang anda miliki 

sekarang ? 

 

 

 

5. Apakah anda mau memaafkan orang 

yang bersalah kepada anda? 

 

 

 

 

Sedang di usahakan 

tapi sangat susah 

 

 

Karakter yang 

menyerupai Kristus 

 

Pernah, tapi sangat 

susah dilakuin. Contoh 

seperti jangan berkelahi 

dengan kakak dan 

abang tapi saya tidak 

mematuhinya. 

 

 

Untuk hal ini sangat 

sulit dilakukan dimana 

saya memiliki karakter 

yang gampang iri, 

sehingga terkadang 

suka mengeluh ke ortu 

untuk beli barang 

seperti miliki teman. 

 

 

Kesalahannya saya 

akan lupakan, tapi saya 

akan menyimpan 

didalam hati saya 

bahwa seseorang itu 

pernah berbuat salah 



 

 

 

 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, 

apakah anda mampu menahan diri 

untuk tidak mencontek ?  

 

 

 

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

kepada saya dan saya 

tidak perlu berteman 

dekat dengannya. 

 

Tergantung situasi, 

kalau situasinya 

memungkinkan untuk 

mencontek ya saya 

akan mencontek dari 

pada saya remedial 

ujian kembali. 

 

 

Apa yang saya punya, 

saya coba berikan 

kepada yang 

memerlukan. Seperti 

saat bencana di Palu, 

sekolah mengadakan 

memberikan 

sumbangan, saya 

memberikan sedikit 

uang. 

 

Saya masih sering 

melanggar janji saya ke 

orag tua. Salah satunya 

saat saya berjanji untuk 

rajin membantu mama 

membereskan rumah, 

tapi saya memilih sibuk 



 

 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda 

disebakan anda membuat suatu 

kesalahan, apakah anda akan 

menerima tegurannya dan juga 

mengucapkan terimakasih atau 

sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan sebuah 

acara konser yang dilaksanakan oleh 

idola anda sedangkan anda harus  

pergi beribadah, apakah anda 

memilih untuk pergi ke konser 

tersebut atau pergi ke Gereja? 

untuk bermain sosmed . 

 

Saya kadang terima 

tapi dengan terpaksa 

karena saya sedikit 

sakit hati dengan 

teguran orang lain. 

 

 

 

Memilih pergi ke 

gereja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Silviana 

Hutahaen 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , 

siapa saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah 

kegiatan mezbah keluarga? 

 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

Belum pernah 

 

 

Ibadah keluarga 

 

 

Tidak pernah, yang 

pernah ibadah tutup 

tahun bersama keluarga 

 

Bermanfaat jadi lebih 

akrab dengan orang tua 

dan saudara 

 

 

Hanya saat tutup tahun 

saja 

 

 

 

Doa dan baca firman 

 

 

- 

 

 

 

 

Semua anggota sibuk 



 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

dengan kegiatan 

masing-masing 

 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter 

Kristen didalam kehidupan 

anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

4. Ketika teman-teman anda 

memiliki barang-barang sesuai 

dengan mode zaman sekarang 

dan anda tidak sanggup untuk 

memiliki barang tersebut, 

apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki 

sekarang ? 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada 

anda? 

 

 

 

Masih banyak yang 

belum 

 

 

 

Karakter yang takut 

akan Tuhan 

 

Pernah. Orang tua 

bilang harus bantu 

saudara dan teman-

teman. 

 

 Tetap bersukacita 

   

 

 

 

 

 

 

Untuk memaafkan 

harus butuh waktu yang 

lama di karenakan takut 

dibuat kecewa kembali. 

 

 Lagi berusaha untuk 

menjawab ujian dengan 



 

6. Saat anda melaksanakan UAS 

di sekolah dan tidak bisa 

menjawab pertanyaan soal 

ujian tersebut, apakah anda 

mampu menahan diri untuk 

tidak mencontek ?  

 

 

7. Saat ada kegiatan memberi 

bantuan kepada korban terkena 

bencana, apakah kamu mau 

ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut? 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang 

tua anda untuk tidak melakukan 

sebuah kesalahan yang sama 

(pulang larut malam, bolos, 

berkelahi, dan lain-lain), 

apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda 

disebakan anda membuat suatu 

kesalahan, apakah anda akan 

menerima tegurannya dan juga 

mengucapkan terimakasih atau 

sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

usaha sendiri tapi 

terkadang masih ikut-

ikut teman yang juga 

ikut mencontek. 

 

 Belum pernah. 

 

 

 

 

 

 Saya berusaha untuk 

selalu menepati janji 

saya kepada orangtua 

seperti tidak berkelahi 

dengan adik.  

 

 

 Saya sangat susah 

menerima teguran dari 

orang lain dikarenakan 

saya orang yang mudah 

emosi. 

 

 

 

 Memilih pergi ke 

gereja 

 

 

 



 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda 

memilih untuk pergi ke konser 

tersebut atau pergi ke Gereja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Jordan 

Hisar 

Batistuta 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

Pernah. Saat PA remaja 

di gereja. 

 

waktu yang intim 

berkumpul bersama 

keluarga untuk ibadah 

bersama seperti 

contohnya berdoa 

bersama, bernyanyi 

bersama, dan membaca 

firman Tuhan. 

 

Pernah, semua anggota 

keluarga 

 

 

Bermanfaat untuk 

mengetahui mana hal 

baik dan hal yang 

buruk saat mengambil 

keputusan dan 

melaksanakan sesuatu. 

 

Setiap malam pukul 

22.00 WIB 

 

 

Berdoa, bernyanyi dan 

baca firman Tuhan 



 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

Menjadi lebih terasa 

kebersamaan dengan 

keluarga 

 

 

Sering capek karena 

kegiatan yang sibuk 

 

 

 1. Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-hari? 

 

2. Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

 

Sudah  

 

Karakter pengikut 

Kristus 

 

Pernah, untuk jangan 

balas kejahatan dengan 

kejahatan. 

 

 

Tetap bersukacita, 

karena saya juga tipe 

orang yang tidak suka 

dengan trend  

 

 

 

 

Mau, karena saya juga 

pernah salah kepada 



 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

 

 

 

 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

orang lain dan tidak 

ada salahnya untuk 

melupakan 

kesalahannya tersebut  

 

Saya takut untuk 

mencontek, karena saya 

takut ketahuan oleh 

guru. 

 

 

 

Mau tapi belum pernah 

ikut kegiatan tersebut. 

 

 

 

Saya berusaha untuk 

selalu menepati janji 

saya kepada orangtua 

seperti tepat pulang 

waktu.  

 

 

Saya terima, karena 

teguran itu menurut 

saya menjadi 

pembelajaran membuat 

saya lebih baik 

 

 



 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Gereja? 

 

Memilih pergi ke 

gereja karena kalau 

menurut saya tidak 

diawali ibadah minggu, 

saya merasa tidak 

tenang dalam 

melakukan aktivitas 

yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAMA PERTANYAAN JAWAB 

Debora 

Lorenta 

1. Pernahkah anda mendengar istilah 

“Mezbah Keluarga”? 

 

2. Menurut anda apa yang dimaksud 

dengan mezbah keluarga? 

 

 

 

 

3. Pernahkah anda dan keluarga anda 

mengadakan mezbah keluarga , siapa 

saja yang ikut? 

 

4. Apakah mezbah keluarga itu 

bermanfaat bagi anda? 

 

 

5. Berapa kali seminggu anda dan 

keluarga mengadakan kegiatan mezbah 

keluarga? 

 

6. Kegiatan apa saja dilakukan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

 

7. Pengalaman apa yang 

diterima/didapatkan setelah kegiatan 

mezbah keluarga? 

 

Tidak pernah 

 

 

Kegiatan beribadah 

bersama keluarga seperti 

berdoa, shering, dan 

mendengar firman 

Tuhan bersama-sama 

 

Pernah tapi jarang  

 

 

 

Lebih mengenal 

keluarga 

 

 

Kalau ada niat baru 

dilaksanain tapi jarang 

 

 

Nyanyi, doa, baca 

Alkitab 

 

 

- 

 

 

 



 

 

8. Hambatan yang didapatkan dalam 

melaksanakan mezbah keluarga? 

 

Susah untuk 

meluangkan waktu 

bersama disebabkan 

orang tua dan kakak-

kakak saya sibuk 

bekerja 

 1.Apakah kamu sudah 

mengaplikasikan karakter Kristen 

didalam kehidupan anda sehari-

hari? 

 

2.Apakah yang anda pahami 

mengenai karakter Kristen? 

 

3. Pernahkah orang tua anda 

mengajarkan anda untuk saling 

mengasihi dengan sesama ? 

 

4. Ketika teman-teman anda memiliki 

barang-barang sesuai dengan mode 

zaman sekarang dan anda tidak 

sanggup untuk memiliki barang 

tersebut, apakah anda tetap bersukacita 

atas apa yang anda miliki sekarang ? 

 

5. Apakah anda mau memaafkan 

orang yang bersalah kepada anda? 

 

 

 

Masih jarang 

diaplikasikan  

 

 

 

Karakter yang dimiliki 

Yesus 

 

Pernah, untuk tidak 

membalas kejahatan 

orang lain 

 

Bersukacita dikarenakan 

saya paham dengan 

ekonomi keluarga. 

 

 

 

 

Sangat sulit untuk 

memaafkan dan harus 

butuh waktu lama untu 

bisa memaafkan 

 



 

6. Saat anda melaksanakan UAS di 

sekolah dan tidak bisa menjawab 

pertanyaan soal ujian tersebut, apakah 

anda mampu menahan diri untuk tidak 

mencontek ?  

 

7. Saat ada kegiatan memberi bantuan 

kepada korban terkena bencana, 

apakah kamu mau ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut? 

 

8. Saat anda berjanji kepada orang tua 

anda untuk tidak melakukan sebuah 

kesalahan yang sama (pulang larut 

malam, bolos, berkelahi, dan lain-

lain), apakah  anda mampu untuk 

menepati janji tersebut? 

 

9. Ketika teman anda memberikan 

sebuah teguran kepada anda disebakan 

anda membuat suatu kesalahan, 

apakah anda akan menerima 

tegurannya dan juga mengucapkan 

terimakasih atau sebaliknya?  

 

10. Ketika hari minggu diadakan 

sebuah acara konser yang 

dilaksanakan oleh idola anda 

sedangkan anda harus  pergi 

beribadah, apakah anda memilih untuk 

pergi ke konser tersebut atau pergi ke 

Saya memilih untuk 

memakai usaha sendiri 

untuk menjawab soal 

 

 

 

Mau ikut tapi tidak ada 

waktu disebabkan sibuk 

sekolah. 

  

 

Masih sering melanggar 

janji dengan orang tua 

disebabkan orang tua 

juga tidak pernah 

menegur kesalahan 

saya. 

 

Saya terima tapi dengan 

kesal karena saya 

merasa malu dengan 

teguran dari orang lain 

 

 

 

Memilih ke gereja tapi 

kalau konser  idola yang 

sudah lama saya tunggu 

ibadah gereja saya 

undur ke malam 

 



 

Gereja?  
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