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PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Apa yang anda pahami tentang pengertian ibadah dan tujuan dari ibadah ? 
 

2. Apakah ibadah dapat menjadi komunikasi dalam pertemuan antara anda 

dengan Allah ? Mengapa ? 
 

3. Mengapa anda tertarik untuk mengikuti ibadah  di GKRI JDC ? 
 

4. Apa yang anda pahami mengenai pengertian khotbah ? 
 

5. Bagaimana model khotbah yang ada di gereja anda selama ini ? Diantara 

model-model khotbah tersebut, apakah ada model khotbah tertentu yang 

digunakan terus menerus ? 
 

6. Apa yang anda pahami tentang pengertian khotbah interaktif ? 
 

7. Pernahkah khotbah interaktif diterapkan dalam ibadah pemuda ? Apakah 

model khotbah interaktif sesuai dengan anda sebagai pemuda ? 
 

8. Apakah khotbah interaktif membuat anda selalu hadir dalam ibadah ? 

Mengapa? 
 

9. Apakah anda merasa terlibat dalam khotbah interaktif di gereja anda ? 
 

10. Pengalaman apa yang anda rasakan dari proses khotbah interaktif ? 



 
 
 
 

Partisipan 1 
 

Nama: Maria Angelica Manurung (Angel) 
 

Usia: 18 tahun 
 

No  Pertanyaan  Jawaban 
       

1 Apa yang anda  pahami - Ibadah adalah secara kegiatan yang secara 

 tentang pengertian ibadah rutinitas  dilakukan  di  hari  minggu  yang 

 dan tujuan dari ibadah ? dapat mempertemukan jemaat dengan Tuhan 

       melalui pengajar-pengajarnya (pendeta). 

       - Tujuan: mendekatkan jemaat kepada Tuhan 

       supaya jemaat mengetahui kasihnya Tuhan 

       untuk jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 
       

2 Apakah  ibadah  dapat Bisa, kalau komunikasi adalah diri kita yang 

 menjadi komunikasi dalam merenungkan    pada    diri    sendiri.    Jadi 

 pertemuan antara anda komunikasi  melalui  ibadah  kurang.  Karena 

 dengan Allah? Mengapa ? menurut   saya   komunikasi   lebih   kepada 

       perenungan dalam diri sendiri. 
      

3 Mengapa anda  tertarik Karena orang tua saya sudah tertanam di GKRI 

 untuk mengikuti ibadah di JDC   dan   GKRI   JDC   memiliki   tingkat 

 GKRI JDC?   kekeluargaan  yang  tinggi.  Selain  itu,  sudah 

       saling mengenal dengan jemaat yang lain. 
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah materi yang disampaikan oleh 

 mengenai pengertian pendeta  kepada  jemaat.  Suara  Tuhan  yang 

 khotbah ?    menegur  kita  dan  menguatkan  kita.  Supaya 

       perbuatan  kita  terhadap  Tuhan  dan  sesama 

       dapat lebih baik. 
     

5 Bagaiman model khotbah Model  khotbah  yang  digunakan  satu  arah, 

 yang  ada  di  gereja  anda yaitu  tidak  adanya  interaksi  antara  pendeta 

 selama ini? Diantara dengan jemaat. Para pendeta menjelaskan isi 
        



 
 
 
 

 model-model  khotbah khotbahnya  seperti  mengajar  di  sekolah- 

 tersebut, apakah ada model sekolah pada umumnya. Tidak ada. 

 khotbah tertentu yang  

 digunakan terus menerus ?  
     

6 Apa yang  anda pahami Khotbah  interaktif  adalah  komunikasi  yang 

 tentang pengertian khotbah terjadi  dua  arah  yang  saling  berinteraksi 

 interaktif ?   dengan   adanya   respek   dan   solusi   dari 

      permasalahan yang ditemukan. 
     

7 Pernahkah  khotbah Pernah.  Sesuai,  karena  pemuda  merupakan 

 interaktif diterapkan dalam masa pencarian jati diri dengan mencari solusi 

 ibadah pemuda ? apakah permasalahan yang sedang terjadi. 

 model  khotbah interaktif  

 sesuai dengan diri  anda  

 sebagai pemuda ?   
   

8 Apakah khotbah interaktif Iya, sangat memotivasi. Karena menurut saya 

 membuat anda selalu hadir dengan  adanya  khotbah  interaktif  mengajak 

 dalam ibadah ? mengapa? jemaatnya untuk berpartisipasi dalam ibadah. 

      Dalam   khotbah   interaktif   juga   sangat 

      membangun baik dari pendetanya maupun dari 

      jemaatnya karena dapat bertukar pikiran dan 

      memperbaiki pandangan yang salah. 
      

9 Apakah anda  merasa Iya. Karena dalam penggunaan model ini yang 

 terlibat dalam  khotbah saya ketahui, semua orang akan bergilir untuk 

 interaktif di gereja anda ? bertanya dan memberikan jawaban atau saran. 

      Sehingga keterlibatan yang terjadi selain saya 

      dapat memberikan solusi kepada teman yang 

      memiliki masalah, saya dan teman yang lain 

      juga dapat bertukar pikiran. Sehingga dalam 
       



 
 
 
 

    model  khotbah  interaktif  dapat  membangun 

    satu dengan yang lain. 

    Bahkan semua orang akan memiliki keinginan 

    untuk berbagi. Sehingga benar-benar merasa 

    terdorong  untuk  aktif  dalam  pelaksanaan 

    khotbah interaktif yang dilakukan. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Dapat menceritakan pengalaman-pengalaman 

 rasakan dari proses masalah saya yang membutuhkan solusi yang 

 khotbah interaktif ?  tepat di dalam Tuhan. 
     



 
 
 
 

Partisipan 2 
 

Nama: Ferdinand N. Silaen (Dinan) 
 

Usia: 18 tahun 
 

No  Pertanyaan   Jawaban  
          

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah persekutuan untuk 

 tentang pengertian ibadah komunikasi  dengan  Tuhan.  Selain  itu 

 dan tujuan dari ibadah ? melalui ibadah saya dapat mengucap syukur 

       atas waktu selama satu minggu yang telah 

       terlewati.    

       - Tujuan  ibadah  adalah  Komunikasi  dengan 

       Tuhan.    
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya. Karena dalam ibadah kita dapat merasakan 

 menjadi komunikasi dalam hadirat Tuhan.   

 pertemuan antara anda     

 dengan Allah? Mengapa ?     

      

3 Mengapa anda  tertarik Karena  ibadah  merupakan  kewajiban  yang 

 untuk mengikuti ibadah di harus dilakukan.   

 GKRI JDC?       
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah  adalah  perenungan  yang  Tuhan 

 mengenai pengertian sampaikan  melalui  roh  dalam  iman  yang 

 khotbah ?    dimiliki orang percaya.   
     

5 Bagaiman model khotbah Khotbah yang aku terima memberikan kritikan 

 yang  ada  di  gereja  anda yang berkaitan dengan perilaku. Tidak ada. 

 selama ini? Diantara     

 model-model khotbah     

 tersebut, apakah ada model     
           



 
 
 
 

 khotbah tertentu yang  

 digunakan terus menerus ?  
     

6 Apa  yang anda pahami Tidak tahu 

 tentang pengertian khotbah  

 interaktif ?     
      

7 Pernahkah   khotbah Pernah. Kurang sesuai, karena khotbah harus 

 interaktif diterapkan dalam serius. Namun, dalam penggunaan khotbah ini 

 ibadah pemuda ? apakah ada yang bercanda. 

 model khotbah interaktif  

 sesuai dengan diri  anda  

 sebagai pemuda ?   
   

8 Apakah khotbah interaktif Iya 

 membuat anda selalu hadir  

 dalam ibadah ? mengapa?  

       

9 Apakah  anda  merasa Merasa terlibat. 

 terlibat dalam  khotbah  

 interaktif di gereja anda ?  
   

10 Pengalaman apa yang anda Saya  merasa  aktif.  Selain  itu,  saya  melihat 

 rasakan  dari  proses persiapan dari para pelayannya. Sehingga saya 

 khotbah interaktif ? dapat  terdorong  juga  dari  khotbah  yang 

      disampaikan. Karena saya pengurus di gereja 

      ini.  Bahkan  saya  merasa  berhutang  budi 

      dengan Tuhan karena saya telah ditebus. 
       



 
 
 
 

Partisipan 3 
 

Nama: Janet Christina Dyta 
 

Usia: 22 tahun 

 

No   Pertanyaan   Jawaban  
      

1 Apa yang anda pahami -   Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan 

 tentang pengertian ibadah untuk berterima kasih kepada Tuhan 

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan ibadah adalah berterima kasih atas 

       kehidupan selama seminggu kepada Tuhan 
        

2 Apakah  ibadah dapat Belum merasakan   

 menjadi komunikasi  dalam     

 pertemuan antara anda     

 dengan Allah? Mengapa ?     

   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena  pengurus  di  pemuda  dan  memang 

 mengikuti  ibadah di  GKRI sudah dari kecil bergereja di GKRI JDC 

 JDC?          
         

4 Apa yang anda pahami Khotbah adalah pengkhotbah yang 

 mengenai  pengertian menyampaikan   dapat menegur melalui 

 khotbah ?    khotbah yang disampaikan.  

     

5 Bagaiman model khotbah Model khotbahnya menggunakan bahasa yang 

 yang  ada  di  gereja  anda kaku.  Sehingga  jemaat  yang  masih  muda 

 selama ini? Diantara model- merasa   bahwa   khotbah   hanya   sebagai 

 model  khotbah tersebut, formalitas.  Namun,  terkadang  pengkhotbah 

 apakah ada model khotbah bisa menyesuaikan dengan pemuda. Tidak ada. 

 tertentu yang digunakan     

 terus menerus ?       
           



 
 
 
 

6 Apa   yang anda pahami Khotbah interaktif adalah cara penyampaian 

 tentang pengertian khotbah khotbah    dengan    adanya    fitback    dari 

 interaktif ?   pengkhotbah.  Dalam hal ini dengan adanya 

     harapan,  supaya  jemaat  dapat  memperoleh 

     sesuatu dari khotbah yang disampaikan oleh 

     pengkhotbah.   
      

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah. Sesuai, karena pengkhotbah 

 diterapkan dalam ibadah mengetahui cara penyampaian khotbah kepada 

 pemuda ? apakah model anak muda supaya tidak mudah bosan. 

 khotbah interaktif sesuai     

 dengan diri anda sebagai     

 pemuda ?       
    

8 Apakah khotbah  interaktif Iya, karena merasa terundang melalui model 

 membuat anda selalu hadir khotbah  yang  digunakan  oleh  pengkhotbah 

 dalam ibadah ? mengapa? yang akan menyampaikan khotbah. 
      

9 Apakah anda merasa terlibat Terkadang, karena tergantung pengkhotbah 

 dalam khotbah interaktif di yang menyampaikan khotbah.  

 gereja anda ?       
   

10 Pengalaman apa yang anda Pengalaman  yang  saya  terima  adalah  dapat 

 rasakan dari proses khotbah membagikan  yang  pernah  saya  alami  dan 

 interaktif ?   temukan  kepada  teman-teman  yang  lain. 

     Karena  khotbah  yang  disampaikan  sesuai 

     dengan usia.   

     Selain itu, saya  berusaha membantu teman- 

     teman yang lain untuk dapat muncul atau aktif 

     juga dalam pelayanan dan ibadah. 
         



 
 
 
 

Partisipan 4 
 

Nama: Lewi Wyiqrat Tombokan (Lewi) 
 

Usia: 25 tahun 
 

No   Pertanyaan  Jawaban 
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah Penyembahan kepada Tuhan 

 tentang pengertian ibadah melalui kehidupan 

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan ibadah adalah untuk menyembah 

       Tuhan 
       

2 Apakah  ibadah  dapat Bisa 

 menjadi komunikasi dalam  

 pertemuan antara anda  

 dengan Allah? Mengapa ?  

   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena   disesuaikan   dengan   waktu   dan 

 mengikuti  ibadah di GKRI kegiatan kerjaku. 

 JDC?       
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah penyampaian firman Tuhan 

 mengenai pengertian yang digali dari satu perikop. Dari alkitab ada 

 khotbah ?    maksud,  yang  disampaikan  adalah  tentang 

       firman Tuhan. 
     

5 Bagaiman model khotbah Model  khotbah   yang  saya  terima   tidak 

 yang  ada  di  gereja  anda membuat bosan, bahkan biasa saja. Lebih pada 

 selama ini? Diantara model- penyampaian searah. Tidak ada. 

 model  khotbah tersebut,  

 apakah ada  model  khotbah  

 tertentu yang   digunakan  

 terus menerus ?    
        



 
 
 
 

6 Apa   yang anda pahami Khotbah   interaktif   adalah   khotbah   yang 

 tentang pengertian khotbah dilakukan dua arah dengan adanya kegiatan 

 interaktif ?   dengan harapan jemaat dapat aktif. 

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah.  Biasa  aja,  pertimbangannya  kalau 

 diterapkan dalam ibadah jemaatnya anak muda hal ini dapat digunakan 

 pemuda ? apakah model karena sesuai dengan kekinian  mereka juga 

 khotbah interaktif sesuai sebagai anak muda. 

 dengan diri anda sebagai  

 pemuda ?    
    

8 Apakah khotbah  interaktif Biasa  aja,  karena  kalau  aku  khotbah  yang 

 membuat anda selalu hadir memotivasi adalah khotbah yang dari alkitab 

 dalam ibadah ? mengapa? digali sesuai dengan konteks. 
   

9 Apakah anda merasa terlibat Kurang terlibat. Karena  aku agak pasif dan 

 dalam khotbah interaktif di lebih  suka  mendengar  saja.  Namun,  kalau 

 gereja anda ?   pengkhotbah nanya ke saya pasti saya jawab 

     kalau tanya ke jemaat saya tidak menjawab. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Pengalaman  yang  aku  terima  yaitu  ketika 

 rasakan dari proses khotbah pengkhotbah tau mengarahkannya bagaimana 

 interaktif ?   dalam pelaksanaan khotbah, dan saya juga bisa 

     sharing dan tanya.  Bahkan  orang lain  yang 

     datang juga bisa sharing. 

     Bagi anak-anak muda, karena pelayanan anak 

     muda di gereja belum menolong para pemuda 

     untuk  bertumbuh.  Aku  memiliki  keinginan 

     dalam berbagi dan membantu mereka untuk 

     bertumbuh. 
      



 
 
 
 

Partisipan 5 
 

Nama: Leo Durmawel 
 

Usia: 30 tahun 
 

No Pertanyaan   Jawaban   
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah bersekutu dengan saudara 

 tentang pengertian ibadah seiman dalam memuji dan memuliakan 

 dan tujuan dari ibadah ? nama Tuhan   

       -   Tujuan ibadah adalah untuk memuliakan 

       nama Tuhan   
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya. Karena, komunikasi yang terjadi tidak 

 menjadi komunikasi dalam hanya satu arah antara aku dengan Tuhan. 

 pertemuan antara anda Namun komunikasi yang terjadi disini dua 

 dengan Allah? Mengapa ? arah  antara  aku  dengan  Tuhan  dan  aku 

       dengan  adik-adik  pemuda  bahkan  jemaat 

       lainnya.   
   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena, adanya rasa ketertarikan untuk hadir 

 mengikuti  ibadah di GKRI selalu ada. Namun, dalam hal ini tidak selalu 

 JDC?      ada waktu untuk hadir. Karena  dipengaruhi 

       oleh kegiatan yang lain.   
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah   adalah   kesaksian   hidup   yang 

 mengenai pengertian dilakukan   dalam   kehidupan   sehari-hari. 

 khotbah ?    Dengan  memberikan  gambaran  kehidupan 

       sebagaimana   karakter Kristus. Karena 

       Kristus cerminan bagi dunia.  
     

5 Bagaiman model khotbah Model  khotbah  yang  saya  terima  sangat 

 yang  ada  di  gereja  anda relevan   dengan   kehidupan   sehari-hari. 

 selama ini? Diantara model- Bahkan   dengan   anak   muda   kekinian. 

 model  khotbah tersebut, Sehingga   saya   merasa khotbah yang 
          



 
 
 
 

 apakah ada model khotbah disampaikan sangat relevan dengan 

 tertentu yang digunakan kehidupan saya.     

 terus menerus ?         
     

6 Apa   yang anda pahami Khotbah  interaktif  adalah  khotbah  yang 

 tentang pengertian khotbah dilakukan pada konteks atau lingkup yang 

 interaktif ?    kecil. Dalam khotbah ini bisa tukar cerita, 

      tukar pengalaman yang telah terjadi dalam 

      kehidupan.     
   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah.  Sangat  sesuai  dengan  kebutuhan 

 diterapkan dalam ibadah pemuda  saat  ini,  karena  pemuda  butuh 

 pemuda ? apakah model didengarkan  dan mendengarkan. Mereka 

 khotbah interaktif sesuai juga butuh mendengarkan kesaksian hidup 

 dengan diri anda sebagai dari  pengkhotbah.  Selain  itu,  mereka  juga 

 pemuda ?    butuh   mencurahkan   keluh   kesah   yang 

      menjadi kekhawatiran mereka. Dalam hal ini 

      mereka butuh menuangkannya melalui 

      khotbah interaktif.    
     

8 Apakah khotbah interaktif Sangat  memotivasi  dan  dapat  merangsang 

 membuat anda selalu hadir kita untuk hadir di setiap khotbah. Karena, 

 dalam ibadah ? mengapa? dengan  kita  saling  berkomunikasi  dengan 

      pengkhotbah itu lebih menarik perhatian. 
   

9 Apakah anda merasa terlibat Saya sangat merasa terlibat. Karena dalam 

 dalam khotbah interaktif di hal   ini   saya   menerima   dampak   dan 

 gereja anda ?   memberikan dampak melalui khotbah ini. 

      Dalam khotbah ini juga, melalui 

      pengkhotbah yang bisa membawakan materi 

      dengan baik akan menjadi stimulus respon 

      bagi para pendengar atau jemaat yang ada. 
            



 
 
 
 

10 Pengalaman apa yang anda Khotbah  interaktif  sangat  membantu  kita 

 rasakan dari proses khotbah yang kurang memiliki pengalaman. Sehingga 

 interaktif ? melalui  khotbah  interaktif,  kita  mendapat 

  ilmu  dari  pengalaman-pengalaman   yang 

  diberikan oleh teman-teman kita yang lain. 
   



 
 
 
 

Partisipan 6 
 

Nama: Domu Samaria (Domu) 
 

Usia: 28 tahun 

 

No Pertanyaan   Jawaban    
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah waktu yang kita persiapkan 

 tentang pengertian ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan 

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan ibadah adalah untuk memuji dan 

       memuliakan nama Tuhan dan 

       menyenangkan hati Tuhan.   
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya. Karena, Ibadah adalah caranya. Karena 

 menjadi komunikasi dalam berkaitan dengan komunikasi dapat dilakukan 

 pertemuan antara anda melalui doa. Dalam kehidupan sehari-hari doa 

 dengan Allah? Mengapa ? itu ibadah. Hanya dalam ibadah adalah segala 

       yang  dilakukan  untuk  manusia  seolah-olah 

       seperti untuk Tuhan itu adalah ibadah.  
      

3 Mengapa anda  tertarik Karena selain  saya  pelayanan di  gereja  ini, 

 untuk mengikuti ibadah di saya merasa bertumbuh dengan firman Tuhan 

 GKRI JDC?   yang disampaikan oleh pengkhotbahnya. 
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah penjabaran firman Tuhan yang 

 mengenai pengertian dilakukan oleh pendeta.   

 khotbah ?        

     

5 Bagaiman model khotbah Model khotbah yang saya terima menurut saya 

 yang  ada  di  gereja  anda firman  yang  diberikan  selalu  baru  setiap 

 selama ini? Diantara minggu.  Walaupun  tiap  minggu  mendengar 

 model-model khotbah firman,   dari   penyampaian   firman   yang 

 tersebut, apakah ada model dilakukan ada hal baru  yang dapat menjadi 
           



 
 
 
 

 khotbah tertentu yang rema untukku yang disampaikan oleh masing- 

 digunakan terus menerus ? masing pengkhotbah.  
     

6 Apa  yang anda pahami Saya kurang setuju dengan khotbah interaktif. 

 tentang pengertian khotbah Karena berkaitan dengan khotbah pendengar 

 interaktif ?    duduk diam. Kalau khotbah interaktif jadinya 

      seperti debat atau sharing.  
      

7 Pernahkah   khotbah Pernah.   Jika   digunakan   sekali-kali   tidak 

 interaktif diterapkan dalam masalah. Namun,  dalam  hal ini  saya masih 

 ibadah pemuda ? apakah belum  paham  dengan  khotbah  initeraktif. 

 model khotbah interaktif Karena khotbah pendengar hanya memperoleh 

 sesuai dengan diri  anda rema dari khotbah yang disampaikan. Kalau 

 sebagai pemuda ?  ada interaktif itu sharing.  
   

8 Apakah khotbah interaktif Sangat memotivasi dan dapat merangsang kita 

 membuat anda selalu hadir untuk hadir di setiap khotbah. Karena, dengan 

 dalam ibadah ? mengapa? kita saling berkomunikasi dengan 

      pengkhotbah itu lebih menarik perhatian. 
       

9 Apakah  anda  merasa Dengan metode ini pemuda akan lebih aktif. 

 terlibat dalam  khotbah Terutama pemuda suka sekali mengeluarkan 

 interaktif di gereja anda ? pemukiran, pendapat, sehingga mereka dapat 

      berpartisipasi.  Mungkin  ada  sebagian  yang 

      tertarik.  Mungkin  ada  juga  datang  karena 

      diajak teman atau ingin bertemu dengan teman. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Dengan   metode   seperti   ini   pasti   akan 

 rasakan  dari  proses merangsang  orang  lain  untuk  memberikan 

 khotbah interaktif ? kesaksian, lebih berani, bahkan dalam khotbah 

      ini bisa lebih santai, bahkan lebih terbuka dan 

      lebih  menyatu.  Sehingga  tepat  sekali  untuk 

      pemuda.    
          



 
 
 
 

Selain itu, dapat memberi pendapat dan 
 

mendapatkan sesuatu dari teman-teman yang 
 

lain. 
 

Bahkan, setelah ibadah ketika bertemu dengan 
 

teman-teman yang  lain, saya  bisa  tau  dari 
 

masalah mereka. Bisa saling suport, sehingga 
 

dari ibadah saya selain dapat berkat saya juga 
 

dapat memberi berkat ke orang lain.  



 
 
 
 

Partisipan 7 
 

Nama: Jessie Tahitona Purba (Jessie) 
 

Usia: 29 tahun 
 

No   Pertanyaan   Jawaban   
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah persekutuan dengan Tuhan 

 tentang pengertian ibadah dan manusia.    

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan ibadah adalah menumbuhkan 

       iman.     
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya,   karena   ibadah   adalah   persekutuan 

 menjadi komunikasi dalam dengan   Tuhan   dan   sesama   walaupun 

 pertemuan antara anda komunikasi   dilakukan   dalam   kehidupan 

 dengan Allah? Mengapa ? sehari-hari. Namun, dihari minggu menjadi 

       bonus untuk memperoleh hal-hal yang tidak 

       kita peroleh di hari-hari biasa.   
       

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena GKRI JDC kuat dalam 

 mengikuti  ibadah di GKRI pengajarannya  dan  kuat  dalam  hubungan 

 JDC?      kekeluargaannya.    
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah penyampaian firman Allah 

 mengenai pengertian yang  sudah  diinterpretasi  oleh  pembawa 

 khotbah ?    firman.     

     

5 Bagaiman model khotbah Model  khotbah  GKRI:  Pengajaran  yang 

 yang  ada  di  gereja  anda mendalam yang memaparkan dengan bahasa 

 selama ini? Diantara model- aslinya,  sejarah  lengkapnya  dan  modelnya 

 model  khotbah tersebut, satu arah. Tidak ada.    

 apakah ada  model  khotbah      

 tertentu yang   digunakan      

 terus menerus ?        
            



 
 
 
 

6 Apa   yang anda pahami Khotbah  interaktif  berarti  khotbah  yang 

 tentang pengertian khotbah dilakukan  dua  arah  dengan  mengharapkan 

 interaktif ?   feedback dari jemaat. 

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah. Iya sesuai, karena anak muda sedang 

 diterapkan dalam ibadah berapi-api  untuk  berbicara.  Kalau  hanya 

 pemuda ? apakah model mendengarpastiyangnyampedi 

 khotbah interaktif sesuai pemikirannya 50% tidak akan dapat. Ketika 

 dengan diri anda sebagai diminta untu berpendapat pasti  akan lebih 

 pemuda ?   merema untuk seorang pemuda. 
    

8 Apakah khotbah  interaktif Iya,  karena  selain  membuat  ibadah  jadi 

 membuat anda selalu hadir menarik  aku   juga  bisa  mengemukakan 

 dalam ibadah ? mengapa? pendapat atau bertanya ketika dibukakan satu 

     topik atau satu hal yang berkaitan dengan 

     alkitab yang selama ini aku tidak mengerti. 

     Saat  adanya  khotbah  interaktif  aku  bisa 

     nanya, bisa dapat jawaban, atau bisa ditanya 

     sama   pengkhotbahnya   dan   aku   bisa 

     memberikan jawaban. Sehingga hal ini dapat 

     memotivasi aku hadir dalam ibadah. 
   

9 Apakah anda merasa terlibat Iya,  ikut  menjawab  namun  memberikan 

 dalam khotbah interaktif di kesempatan kepada pemuda yang lain untuk 

 gereja anda ?   menjawab juga. Karena 

     aku  cenderung  pasif.  Hal  ini  disebabkan 

     karena, aku mempersilahkan orang lain untuk 

     lebih  dulu.  Pasifnya,  aku  menjawab  tidak 

     dilihat orang. Dalam hal ini aku menjawab 

     dengan suara pelan. 
      



 
 
 
 

10 Pengalaman apa yang anda Khotbah  interaktif  lebih  santai  dan  tidak 

 rasakan dari proses khotbah formal makanya lebih cocok untuk pemuda. 

 interaktif ? Selain itu, pengajaran yang ada di Alkitab 

  dalam  gereja  ini  tidak  menganut  doktrin 

  apapun.   Sehingga   aku   dapat   mudah 

  menerima  dan  kekeluargaan  yang  dapat 

  terjalin  karena  melalui  khotbah  interaktif 

  dapat mengetahui permasalahan yang terjadi 

  dan saling suport satu dengan yang lain. 
   



 
 
 
 

Partisipan 8 
 

Nama: Jordan Petra Marpaung (Jordan) 
 

Usia: 18 tahun 
 

No   Pertanyaan  Jawaban 
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah hal yang dilakukan untuk 

 tentang pengertian ibadah membawa kita merasakan hadirat Tuhan 

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan  ibadah  adalah  mendengarkan 

       firman dan menyenangkan hati Tuhan 
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya, karena bukan hanya digereja saja dapat 

 menjadi komunikasi dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Namun, hanya 

 pertemuan antara anda digereja  kita  dapat  mengekspresikan  diri 

 dengan Allah? Mengapa ? seperti  melalui  musik  kalau  kehidupan 

       sehari-hari tidak seperti dihari minggu. 
   

3 Mengapa anda tertarik untuk Saya   rindu   bertumbuh   dengan   situasi 

 mengikuti  ibadah di GKRI kekeluargaan di tempat saya beribadah 

 JDC?       
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah salah satu bagian dari ibadah. 

 mengenai pengertian Dan  khotbah  adalah  firman  Tuhan  yang 

 khotbah ?    diolah    sedemikian    rupa    agar    yang 

       mendengarkan tau isi hati Tuhan 
     

5 Bagaiman model khotbah Model khotbahnya masih satu arah kecuali 

 yang  ada  di  gereja  anda ibadah  pemuda  yang  sudah  menggunakan 

 selama ini? Diantara model- model dua arah. 

 model  khotbah tersebut,  

 apakah ada  model  khotbah  

 tertentu yang   digunakan  

 terus menerus ?    
        



 
 
 
 

6 Apa yang anda pahami Khotbah  yang  memiliki  interaksi  antara 

 tentang pengertian khotbah pembicara dan pendengar  

 interaktif ?       

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah.   Sesuai   banget,   karena   dapat 

 diterapkan dalam ibadah menjangkau pemuda yang dari luar juga. Kita 

 pemuda ? apakah model jadi  lebih  akrab  dan  memperoleh  kemistri 

 khotbah interaktif sesuai melalui persekutuan.   

 dengan diri anda sebagai     

 pemuda ?       
    

8 Apakah khotbah  interaktif Tidak. Karena bukan kesenangan hati yang 

 membuat anda selalu hadir ingin saya dapatkan dari ibadah. Tapi, cara 

 dalam ibadah ? mengapa? menyenangkan hati Tuhan.  
   

9 Apakah anda merasa terlibat Iya, karena bisa sharing dengan yang lain. 

 dalam khotbah interaktif di     

 gereja anda ?       
   

10 Pengalaman apa yang anda Khotbah interaktif  membantu  untuk saling 

 rasakan dari proses khotbah menguatkan dan dapat mengetahui 

 interaktif ?   permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dan 

      dialami  oleh  teman-teman  yang  lain.  Dan 

      seringkali pertanyaan yang menghantui 

      pikiran dapat dibukakan secara matang. 
          



 
 
 
 

Partisipan 9 
 

Nama: Kokoh Yahya Pakpahan (Kokoh) 
 

Usia: 20 tahun 

 

No   Pertanyaan  Jawaban 
      

1 Apa yang anda pahami -   Ibadah  adalah  waktu  khusus  yang  kita 

 tentang pengertian ibadah berikan kepada Tuhan 

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan ibadah adalah mendekatkan diri 

       kepada Tuhan 
      

2 Apakah  ibadah dapat Iya, karena memang berdasarkan waktunya. 

 menjadi komunikasi  dalam Waktunya ibadah ya ibadah. 

 pertemuan antara anda  

 dengan Allah? Mengapa ?  

   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena dari kecil sudah mengikuti ibadah di 

 mengikuti  ibadah di  GKRI GKRI JDC. Sehingga sampai sekarang bisa 

 JDC?      lebih akrab dengan teman-teman yang lain. 
      

4 Apa yang anda pahami Khotbah  adalah  Ucapan  atau  kata  Tuhan 

 mengenai  pengertian melalui Khotbah. 

 khotbah ?     

     

5 Bagaiman model khotbah Model    yang   digunakan    oleh    setiap 

 yang  ada  di  gereja  anda pengkhotbah  selalu  berbeda,  bahkan  ada 

 selama ini? Diantara model- beberapa  pengkhotbah  yang  menggunakan 

 model  khotbah tersebut, lebih dari satu model khotbah. Tidak ada. 

 apakah ada  model  khotbah  

 tertentu yang digunakan  

 terus menerus ?    
        



 
 
 
 

6 Apa   yang anda pahami Khotbah  interaktif  melibatkan  dua  belah 

 tentang pengertian khotbah pihak sehingga terjadi interaksi. 

 interaktif ?    

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah. Sesuai, karena pemuda sekarang jika 

 diterapkan dalam ibadah khotbahnya   terlalu   kaku   akan   merasa 

 pemuda ? apakah model khotbahnya   gini-gini   aja.   Tapi,   kalau 

 khotbah interaktif sesuai melibatkan pemuda dalam hal ini  pemuda 

 dengan diri anda sebagai sadar  untuk  dapat  aktif.  Sehingga  dapat 

 pemuda ?   tertarik untuk aktif. 
    

8 Apakah khotbah  interaktif Tidak.  karena  ada  juga  pengkhotbah  yang 

 membuat anda selalu hadir dalam    materinya    kaku    hanya    cara 

 dalam ibadah ? mengapa? penyampaiannya bagus. Kalau interaktif ini 

     hanya  untuk  mengikat  jemaat.  Sehingga 

     khotbah interaktif ini bukan prioritas utama 

     supaya  jemaat  hadir  dalam  ibadah.  Jadi, 

     model   khotbah   interaktif   atau   bukan 

     interaktif tetap dating ibadah. 
   

9 Apakah anda merasa terlibat Merasa  terlibat  karena  saya  bisa  terlibat 

 dalam khotbah interaktif di dalam pertanyaan atau pembahasan khotbah 

 gereja anda ?   yang dibahas. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Dalam hal ini kita bisa mendapat hal lain dari 

 rasakan dari proses khotbah teman  kita  dan  mendapat  hal  baru  dari 

 interaktif ?   pembicaraan  kita.  Karena  beda  pemikiran 

     jadi masukan yang baik. 
      



 
 
 
 

Partisipan 10 
 

Nama: Andreas Geovani Nathanael (Andre) 
 

Usia: 18 tahun 

 

No   Pertanyaan   Jawaban  
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah tempat bersekutu dengan 

 tentang pengertian ibadah Tuhan. Tempat melayani dan 

 dan tujuan dari ibadah ? bersungguh-sungguh sama Tuhan.  

       -   Tujuan ibadah adalah Rutinitas, berterima 

       kasih   sama   Tuhan   karena   selama 

       seminggu telah disertai.  
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya, karena saat di luar jarang dekat dengan 

 menjadi komunikasi dalam Tuhan.  Tapi,  pas  hari  minggu  hati  sangat 

 pertemuan antara anda tersentuh dengan Tuhan.   

 dengan Allah? Mengapa ?     

   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena  rutinitas  dan  hari  minggu  adalah 

 mengikuti  ibadah di GKRI kesempatan untuk beribadah sehingga saat 

 JDC?      saya tidak ibadah hati terasa hampa.  
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah suatu isi firman Tuhan yang 

 mengenai pengertian disampaikan oleh   pengkhotbah supaya 

 khotbah ?    jemaat dapat mengerti hal-hal yang diajarkan 

       oleh Tuhan. Sehingga hidup kita dapat lebih 

       baik dan lebih percaya kepada Tuhan.  
     

5 Bagaiman model khotbah Model khotbah yang saya terima membuat 

 yang  ada  di  gereja  anda saya  bosan.  Karena, saya  sebagai  Pemuda 

 selama ini? Diantara model- butuh yang semangat, lebih logis, dan lebih 

 model  khotbah tersebut, mudah  diterima  oleh pemuda.  Terlebih 

 apakah ada  model  khotbah     
           



 
 
 
 

 tertentu yang digunakan pengalaman lebih tepat bagi pemuda. Karena 

 terus menerus ?   dapat mudah dimengerti. 
      

6 Apa yang anda pahami Khotbah   ini   jarang   dilakukan   karena 

 tentang pengertian khotbah pengkhotbah sering menggunakan teori-teori 

 interaktif ?    dan pengalaman dari luar. 

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah. Sesuai, karena permasalahan setiap 

 diterapkan dalam ibadah pemuda berbeda. Tapi, tetap menggunakan 

 pemuda ? apakah model satutopikuntukpembahasandan 

 khotbah interaktif sesuai pengkhotbah membantu untuk menjelaskan 

 dengan diri anda sebagai dan   menjawab   permasalahan   sehingga 

 pemuda ?    pemuda memperoleh solusinya. 
     

8 Apakah khotbah interaktif Pasti, karena adanya khotbah interaktif dapat 

 membuat anda selalu hadir leluasa  untuk  menemukan  jawaban  dari 

 dalam ibadah ? mengapa? permasalahan yang terjadi. 
   

9 Apakah anda merasa terlibat Merasa terlibat, karena kita sama-sama cari 

 dalam khotbah interaktif di solusi dan mendapat solusi. 

 gereja anda ?    Selain itu, melalui ibadah kita bisa cari solusi 

       kepada Tuhan, bukan orang lain. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Mempelajari   pengalaman   masing-masing 

 rasakan dari proses khotbah teman  pemuda  dan  permasalahan  masing- 

 interaktif ?    masing. Sehingga dapat menjadi kesaksian 

       yang menjadi hal baru. 
        



 
 
 
 

Partisipan 11 
 

Nama: Charel Yosep Prancisko Silaen (Karel) 
 

Usia: 17 tahun 

 

No   Pertanyaan    Jawaban   
            

1 Apa yang anda  pahami - Ibadah adalah bentuk ucapan syukur 

 tentang pengertian ibadah  karena  telah  diberikan  kasih  karunia 

 dan tujuan dari ibadah ?  untuk menjalani kehidupan.  

       - Tujuan ibadah adalah memuji Tuhan, 

        menyembah  Tuhan,  memuliakan  nama 

        Tuhan.     
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya, karena hubungan intim dengan Tuhan. 

 menjadi komunikasi dalam Dan  karena  selama  enam  hari  diberikan 

 pertemuan antara anda karunia untuk menjalani kehidupan. Dan kita 

 dengan Allah? Mengapa ? sendiri  yang  terhubung  langsung  dengan 

       Tuhan.     
   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena sejak lahir saya sudah di GKRI JDC 

 mengikuti  ibadah di GKRI bersama orang tua, hingga dibaptispun saya 

 JDC?      di GKRI JDC. Persekutuan di GKRI JDC 

       sangat terasa rajin. Selain itu, kekeluargaan 

       di  GKRI  JDC  sangat  erat.  Inilah  yang 

       menyebabkan  saya  tertarik  beribadah  di 

       GKRI JDC.     
          

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah seseorang yang 

 mengenai pengertian mempersiapkan  diri  untuk menyampaikan 

 khotbah ?    firman Tuhan sesuai dengan isi Alkitab. 

     

5 Bagaiman model khotbah Modelkhotbahyangberbeda-beda. 

 yang ada di  gereja  anda Tergantung pengkhotbahnya menyampaikan 
             



 
 
 
 

 selama ini? Diantara model- seperti apa. Selain itu, dalam penyampaian 

 model khotbah  tersebut, juga disesuai dengan jemaat yang ada dengan 

 apakah ada model khotbah tujuan supaya mudah untuk dipahami. 

 tertentu yang digunakan  

 terus menerus ?     
     

6 Apa   yang anda pahami Khotbah   interaktif   adalah   kita   dapat 

 tentang pengertian khotbah berinteraksi dengan pengkhotbah. Dan kita 

 interaktif ?     tidak  bosan,  karena  sama-sama  sharing, 

       berpendapat ngobrol. Dari khotbah interaktif 

       pendengar dapat aktif. 
   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah. Sangat sesuai, karena model khotbah 

 diterapkan dalam ibadah interaktif  mudah  dan  tidak  membosankan 

 pemuda ? apakah model untuk disimak dan dinikmati oleh pemuda. 

 khotbah interaktif  sesuai  

 dengan diri anda sebagai  

 pemuda ?      
     

8 Apakah khotbah interaktif Tergantung, Karena sewaktu-waktu kita ada 

 membuat anda selalu hadir kegiatan lain yang membuat kita berhalangan 

 dalam ibadah ? mengapa? hadir  dalam  ibadah.  Kalaupun  tidak  ada 

       kegiatan pasti ikut ibadah, karena bermanfaat 

       sekali.  Khususnya  dalam  ibadah  pemuda, 

       dapat membuat diri sendiri punya hubungan 

       dengan Tuhan. 
   

9 Apakah anda merasa terlibat Iya, karena merasa dihargai. Dalam hal ini 

 dalam khotbah interaktif di kalau   kita   mau   dihargai   harus   mau 

 gereja anda ?    menghargai  orang  lain.  Sehingga  dapat 

       terlihat dan terlibat. 
        



 
 
 
 

  Selain itu, dalam khotbah ini setiap orang 

  memiliki pendapat masing-masing. Sehingga 

  dalam hal ini kita merasa dihargai dan dapat 

  terlibat. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Pengalaman yang membuat pemuda menjadi 

 rasakan dari proses khotbah orang  yang  berani  berbicara,  ikut  serta 

 interaktif ? menyampaikan saran, terbuka dan dengan hal 

  itu pemuda dapat bertumbuh dalam Tuhan. 
   



 
 
 
 

Partisipan 12 
 

Nama: Yonathan Samuel Partogi Simatupang (Jonathan) 
 

Usia: 20 tahun 

 

No   Pertanyaan    Jawaban  
       

1 Apa yang anda  pahami -   Ibadah adalah mengumpulkan orang yang 

 tentang pengertian ibadah memiliki pemikiran sama untuk memuji 

 dan tujuan dari ibadah ? Tuhan.     

       -   Tujuan  ibadah  adalah  mempererat  kita 

       supaya  lebih  mendekatkan  diri  kepada 

       Tuhan.     
       

2 Apakah  ibadah  dapat Iya.   Karena   ibadah   dilakukan   dengan 

 menjadi komunikasi  dalam sungguh. Sehingga komunikasi dapat 

 pertemuan antara anda dirasakan dengan adanya hadirat Tuhan. 

 dengan Allah? Mengapa ?      

   

3 Mengapa anda tertarik untuk Karena dari kecil di GKRI JDC. Saya juga 

 mengikuti  ibadah di  GKRI sadar sebagai penerus generasi selanjutnya di 

 JDC?      gereeja ini. Selain itu, jemaat yang lain sudah 

       seperti saudara dan keluarga.  
       

4 Apa yang anda  pahami Khotbah adalah penyampaian firman Tuhan 

 mengenai pengertian yang diwakili seorang pengkhotbah sebagai 

 khotbah ?    alat untuk menyampaikan kepada jemaat. 

      

5 Bagaiman model  khotbah Yang   ada   adalah   khotbah   yang   biasa 

 yang  ada  di  gereja  anda disampaikan  saja  secara  searah.  Menurut 

 selama ini? Diantara model- saya,   hal   ini   yang   akan   membuat 

 model  khotbah tersebut, pendengarnya bosan. Karena yang 

 apakah ada model  khotbah dibutuhkan jemaat  sekarang  bukan hanya 
            



 
 
 
 

 tertentu yang digunakan penyampaian   saja.   Tapi,   harus   lebih 

 terus menerus ?   berwarna  seperti  penggunaan  video,  PPT, 

      dan   diskusi.   Jadi   jemaat   tidak hanya 

      mendengarkan saja. Tidak ada.  
      

6 Apa   yang anda pahami Tidak   memahami   pengertian khotbah 

 tentang pengertian khotbah interaktif.  

 interaktif ?      

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Sering. Sesuai, karena anak muda sekarang 

 diterapkan dalam ibadah susah jika hanya diam mendengarkan. Jadi 

 pemuda ? apakah model harus ada yang menarik perhatian pemuda. 

 khotbah interaktif sesuai Seperti,  film  rohani  atau  penyampaiannya 

 dengan diri anda sebagai menggunakan gambar. Hanya, paling penting 

 pemuda ?    adanya diskusi jadi anak muda tidak hanya 

      mendengar dan duduk diam saja.  
     

8 Apakah khotbah interaktif Selalu,  karena  model  khotbah  ini  yang 

 membuat anda selalu hadir membuat daya Tarik seseorang untuk ikut 

 dalam ibadah ? mengapa? ibadah agar tidak hanya diam mendengarkan 

      khotbah saja.  
   

9 Apakah anda merasa terlibat Sangat  merasa  terlibat.  Karena  dianggap, 

 dalam khotbah interaktif di dibutuhkan dan ada. Terlibatnya juga dapat 

 gereja anda ?    bisa saling bertukar pikiran. Selain itu, saya 

      merasa aktif.  
   

10 Pengalaman apa yang anda Dengan cara khotbah yang seperti ini saya 

 rasakan dari proses khotbah merasa dianggap ada dan menjadi lebih aktif. 

 interaktif ?    Dan  lebih  mudah  mengerti  khotbah  yang 

      disampaikan.  
        



 
 
 
 

Partisipan 13 
 

Nama: Yosephine Tasya Barakah Tombokan (Yossie) 
 

Usia: 27 tahun 
 

No Pertanyaan   Jawaban     
      

1 Apa yang anda pahami -   Ibadah adalah kebutuhan spiritual untuk 

 tentang pengertian ibadah kita merasakan Tuhan   

 dan tujuan dari ibadah ? -   Tujuan ibadah  adalah bertemu Tuhan 

       bersama-sama dengan lingkungan.  
      

2 Apakah  ibadah dapat Iya,  karena  difasilitasi  dengan  puji-pujian 

 menjadi komunikasi  dalam dan ada firman Tuhan juga.   

 pertemuan antara anda      

 dengan Allah? Mengapa ?      

   

3 Mengapa anda tertarik untuk Kalau  tujuannya  untuk  Tuhan  harusnya 

 mengikuti  ibadah di  GKRI selalu tertarik. Kecuali memiliki tujuan lain 

 JDC?      pasti tidak tertarik.   
      

4 Apa yang anda pahami Khotbah  adalah  sesuatu  yang  seseorang 

 mengenai  pengertian dapat,   renungkan,   dan   dibagikan.   Dan 

 khotbah ?    memiliki sifat searah.   

     

5 Bagaiman model khotbah Model khotbah yang saya terima kadang ada 

 yang  ada  di  gereja  anda pengkhotbah yang  penyampaiannya tidak 

 selama ini? Diantara model- sampai ke pendengar. Ada yang 

 model  khotbah tersebut, penyampaiannya  100%  sampai,  ada  yang 

 apakah ada  model khotbah hanya 20 %. Tidak ada.   

 tertentu yang digunakan      

 terus menerus ?        
            



 
 
 
 

6 Apa   yang anda pahami Khotbah interaktif adalah adanya fit back dan 

 tentang pengertian khotbah dilakukan  dua  arah  dalam  khotbah  yang 

 interaktif ?   dilakukan. 

   

7 Pernahkah khotbah interaktif Pernah. Tergantung, ada pembicara yang bisa 

 diterapkan dalam ibadah membawakan.  Terkadang  ada  pembicara 

 pemuda ? apakah model yang  lupa  dengan  penggunaan  khotbah 

 khotbah interaktif sesuai interaktif yang seharusnya pusatnya adalah 

 dengan diri anda sebagai pendengar, dalam khotbah ini pengkhotbah 

 pemuda ?   sendiri yang banyak bicara. 
    

8 Apakah khotbah  interaktif Iya, karena lebih bisa mengeksplore dan bisa 

 membuat anda selalu hadir bertanya saat saya tidak mengerti. 

 dalam ibadah ? mengapa?  
   

9 Apakah anda merasa terlibat Iya,  pasti  merasa  diterima.  Karena  semua 

 dalam khotbah interaktif di orang  memiliki  pendapat.  Dan  kita  dapat 

 gereja anda ?   meluruskan jika ada yang melenceng. 

     Namun, ada orang yang harus diberi stimulus 

     untuk bicara. 

     Namun, karena dari saya sendiri suka metode 

     seperti ini sehingga merasa aktif. 
   

10 Pengalaman apa yang anda Dan  dapat  mengetahui  permasalahan  yang 

 rasakan dari proses khotbah terjadi dari teman yang lain. Karena adanya 

 interaktif ?   timbal balik yang terjadi. 
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