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Nama : Eunike Dorothea  

Usia : 16 Tahun  
   

No Pertanyaan Jawaban 
   

1 Apa yang kamu pahami tentang Generasi milenial yaitu generasi  yang 

 generasi milenial! udah ngikutin zaman modern. 
   

2 Apa yang kamu pahami tentang Gaya hidup itu adalah mengikuti sesuai 

 gaya hidup! perkembangan zaman modern. 
   

3 Menurut kamu, apakah orang- generasi milenial itu remaja di masa 

 orang digenerasi milenial kini sementara yang bukan remaja atau 

 adalah remaja sudah berkeluarga bukanlah lagi remaja 
   

4 Apakah yang kamu ketahui remaja itu saat seseorang berumur 

 tentang remaja! belasan tahun yang bukan anak-anak 

  dan bukan juga dewasa. 
   

5 Selama mengikuti ibadah iya, perubahan untuk lebih baik lagi 

 remaja, apakah ada perubahan dalam beribadah, tidak berisik. 

 sikap/prilaku yang kamu alami!  

 (jika ya, sebutkan perubahan-  

 perubahan apa saja, jika tidak,  

 sebutkan penyebabnya)!  
   

6 Sebagai kaum milenial, apakah Iya, aku tertarik 

 kamu tertarik dalam mengikuti  

 ibadah!  
   

7 Apakah kamu ketergantungan Iya, karena udah sering megang gadget. 

 (gila) gadget sehingga saat lupa  

 membawa gadget anda merasa  

 kehilangan!  
   

8 Disetiap ibadah remaja, apakah tidak pernah 

 gadget tidak pernah lepas dari  

 genggaman kamu!  
   



 
 
 
 

9 Pernahkah kamu merekam Pernah, agar temen-temen aku tau 

 kegiatan beribadah dan kalau aku lagi ibadah. 

 mengunggahnya di media  

 sosial (alasannya)!  
   

10 Jika gereja menghimbau secara Tetap mengaktifkan gadget, tapi 

 lisan untuk menonaktifkan suaranya dibuat getar supaya tidak ribut 

 gadget saat jam ibadah remaja didenger orang lain. 

 di mulai, apakah kamu  

 menolak untuk menonaktifkan  

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Iya, karena ada hal yang menarik di 

 apakah kamu masih tetap media sosial, dan banyak aplikasi game 

 berkonsentrasi dalam yang bisa dimainkan. 

 memainkan gadget, media  

 sosial, dan sering membalas  

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Ibadah adalah saat bersekutu dengan 

 ibadah! Tuhan. Memuji nama Tuhan. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Sikap yang benar dalam ibadah yaitu 

 tentang sikap yang benar dalam bersungguh-sungguh dengan Tuhan. 

 ibadah remaja!  

 kamu sudah mengetahui  

 bagaimana sikap ibadah yang  

 benar, apakah kamu sudah  

 menjalankan sikap ibadha yang  

 benar itu sesuai dengan  

 pemahaman anda!  
   

14 Menurut kamu, apa dampak ngilangian rasa ngantuk dan bosen 

 penggunaan gadget dalam  

 ibadah remaja!  
   



 
 
 
 

Nama : Elpin Aprianto  

Usia : 17 Tahun  
    

No  Pertanyaan Jawaban 
    

1  Apa yang kamu pahami tentang Menurut  saya  generasi  milenial  itu, 

  generasi milenial! generasi yang lebih modern dan sudah 

   merasakan  perubahan   perkembangan 

   jaman terutama dalam teknologi. 
    

2  Apa yang kamu pahami tentang Gaya hidup menurut saya adalah pola 

  gaya hidup! cara kita menjalankan hidup (dalam 

   bidang pemikiran ataupun penampilan). 
    

3  Menurut kamu, apakah orang- Tidak, karena saya pernah membaca 

  orang digenerasi milenial dari beberapa artikel bahwa 

  adalah remaja kaum/generasi milenial itu termasuk 

   kalanagan orang yang berumur 24/25 

   kebawah. 
    

4  Apakah yang kamu ketahui Remaja menurut saya, orang-orang 

  tentang remaja! yang sedang mengalami perubahan 

   fisik, mental dan pemikiran maju 

   dewasa. 
    

5  Selama mengikuti ibadah Ada, saya lebih berpikir positif, dan 

  remaja, apakah ada perubahan lebih suka terbuka. 

  sikap/prilaku yang kamu alami!  

  (jika ya, sebutkan perubahan-  

  perubahan apa saja, jika tidak,  

  sebutkan penyebabnya)!  
    

6  Sebagai kaum milenial, apakah Tertarik, walaupun sudah memasuki 

  kamu tertarik dalam mengikuti jaman milenial yang hampir semua hal 

  ibadah! sudah bisa kita dapatkan di depan mata, 

   saya tetap tertarik dalam mengikuti 

   ibadah remaja. 
    

7  Apakah kamu ketergantungan Tidak, memang saya sangat 

  (gila) gadget sehingga saat lupa memerlukan gadget tersebut, tetapi jika 

   kelupaan membawa gadget saya tidak 
    



 
 
 
 

 membawa gadget anda merasa akan terlalu merasa kehilangan sesuatu 

 kehilangan! hal. 
   

8 Disetiap ibadah remaja, apakah Saat ibadah remaja pastilah 

 gadget tidak pernah lepas dari gadget/gawai pasti pernah  lepas dari 

 genggaman kamu! genggaman saya, saya menghormati 

  guru yang ,mengajar dengan 

  memenimalisir gawai saat ibadah 

  tersebut. 
   

9 Pernahkah kamu merekam Tidak pernah. 

 kegiatan beribadah dan  

 mengunggahnya di media  

 sosial (alasannya)!  
   

10 Jika gereja menghimbau secara Tidak menolak, saya akan dengan 

 lisan untuk menonaktifkan senang hati mendengarkan dan 

 gadget saat jam ibadah remaja menonaktifkan gadget saya saat ibadah 

 di mulai, apakah anda menolak remaja dimulai 

 untuk menonaktifkan gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Tidak sampai yang berkonsentrasi 

 apakah kamu masih tetap dalam memainkan gawai, tapi hanya 

 berkonsentrasi dalam sekedar melihat saat ibadah 

 memainkan gadget, media berlangsung 

 sosial, dan sering membalas  

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Ibadah menurut saya adalah salah satu 

 ibadah! kegiatan/pilihan yang bertujuan untuk 

  mendekatkan diri kepada Tuhan. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Pendapat saya tentang sikap yang benar 

 tentang sikap yang benar dalam dalam ibadah ialah, sangat baik dan 

 ibadah remaja! benar-benar menunjukkan ingin 

 
kamu sudah mengetahui 

bertemu dengan Tuhan. 
  

 bagaimana sikap ibadah yang Sikapnya tidak berbicara hal yang tidak 

 benar, apakah anda sudah penting/tidak berkaitan dengan tema 

 menjalankan sikap ibadah yang pembicaraan khotbah, tidak bermain 

 benar itu sesuai dengan gadget saat ibadah. 

 pemahaman anda!  
   



 
 
 

 

14 Menurut kamu, apa dampak 

penggunaan gadget dalam 

ibadah remaja! 

 
 
 

 

Dampak penggunaan gadget dalam 

ibadah remaja ada beberapa hal, 

seperti kita bisa menggunakan gawai 

untuk mengunduh aplikasi Alkitab dan 

membacanya, kita juga bisa 

mendapatkan renungan dari situs-situs 

kerohanian. 
 



 
 
 
 

Nama : Sheila Ferica    

Usia : 17 Tahun    
      

No  Pertanyaan  Jawaban  
    

1  Apa yang kamu pahami tentang Menurut saya generasi milenial adalah 

  generasi milenial! generasi yang mengandalkan 

   perkembangan  teknologi  dan  media 

   sosial untuk memperoleh informasi. 
    

2  Apa yang kamu pahami tentang Gaya hidup merupakan pola hidup kita 

  gaya hidup! saat berinteraksi dengan lingkungan 

   sekitar.   
    

3  Menurut kamu, apakah orang- Menurut saya tidak, orang-orang 

  orang digenerasi milenial digenerasi milenial ini campur terdiri 

  adalah remaja dari anak-anak remaja hingga dewasa. 
    

4  Apakah yang kamu ketahui Remaja adalah sekelompok orang yang 

  tentang remaja! masih berumur belasan tahun. 
    

5  Selama mengikuti ibadah Ya, biasanya saya membawa Alkitab 

  remaja, apakah ada perubahan setiap ibadah tapi sekarang saya 

  sikap/prilaku yang kamu alami! mengandalkan Hp  

  (jika ya, sebutkan perubahan-    

  perubahan apa saja, jika tidak,    

  sebutkan penyebabnya)!    
    

6  Sebagai kaum milenial, apakah ya, karena dengan mengikuti ibadah 

  kamu tertarik dalam mengikuti remaja saya tetap mendekatkan diri 

  ibadah! kepada Tuhan.  
    

7  Apakah kamu ketergantungan Ya saya cukup ketergantungan pada 

  (gila) gadget sehingga saat lupa gadget saya   

  membawa gadget anda merasa    

  kehilangan!    
    

8  Disetiap ibadah remaja, apakah Tergantung, saat ibadah saya 

  gadget tidak pernah lepas dari membiasakan diri untuk tidak bermain 

  genggaman kamu! gadget, tetapi pada saat firman saya 

   suka membuak Alkitab saya dari gadget 

   yang saya bawa.  
      



 
 
 
 

9 Pernahkah kamu merekam Pernah, agar temen-temen aku tau 

 kegiatan beribadah dan kalau aku lagi ibadah. 

 mengunggahnya di media  

 sosial (alasannya)!  
   

10 Jika gereja menghimbau secara Tidak, karena saat ibadah saya jarang 

 lisan untuk menonaktifkan membuka media sosial. 

 gadget saat jam ibadah remaja  

 di mulai, apakah kamu  

 menolak untuk menonaktifkan  

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Tidak, karena saat ibadah saya tidak 

 apakah kamu masih tetap ingin terganggu dengan gadget saya. 

 berkonsentrasi dalam  

 memainkan gadget, media  

 sosial, dan sering membalas  

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Ibadah adalah bentuk ungkapan syukur 

 ibadah! kita kepada Tuhan atas segala berkat 

  yang telah diberikannya. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Sikap yang benar dalam ibadah remaja 

 tentang sikap yang benar dalam adalah sungguh-sungguh, tidak 

 ibadah remaja! bercanda dengan teman, tidak bermain 

 
Kamu sudah mengetahui 

gadget, tidak membuat kegaduhan. 
  

 bagaimana sikap ibadah yang  

 benar, apakah kamu sudah  

 menjalankan sikap ibadah  

 yang benar itu sesuai dengan  

 pemahaman anda!  
   

14 Menurut kamu, apa dampak Dampaknya anak-anak remaja menjadi 

 penggunaan gadget dalam tidak serius dalam beribadah, 

 ibadah remaja! cenderung lebih suka bermain gadget 

  dibandingkan mendengarkan khotbah 

  dari pembicara. 
   



 
 
 
 

Nama : Erlin Stella  

Usia : 17 Tahun  
    

No  Pertanyaan Jawaban 
    

1  Apa yang kamu pahami tentang Generasi milenial itu generasi yang lahir 

  generasi milenial! sekitaran tahun 1990-2000. Anak-anak 

   zaman sekarang gitu. 
    

2  Apa yang kamu pahami tentang Gaya hidup itu sudah seperti kebutuhan 

  gaya hidup! seseorang. Misal dari kebutuhan 

   makan, pakaian, dan ;lain-lain. 
    

3  Menurut kamu, apakah orang- Tidak semua juga remaja. karena ada 

  orang digenerasi milenial yang sudah berumur 20 tahun keatas 

  adalah remaja juga. (seperti pengertian milenialnya 

   yang tahun kelahiran 1990-2000) 
    

4  Apakah yang kamu ketahui Remaja adalah anak kecil yang 

  tentang remaja! menjelang dewasa. Dimana emosinya 

   terkontrol dan masa puber 
    

5  Selama mengikuti ibadah Tidak berubah secara keseluruhan, 

  remaja, apakah ada perubahan namun perlahan mengubah hidup saya 

  sikap/prilaku yang kamu alami! mulai dari gimana sih seorang remaja 

  (jika ya, sebutkan perubahan- kristen bergaul dengan orang-orang 

  perubahan apa saja, jika tidak, diluar sana dan mengajar yang baik 

  sebutkan penyebabnya)! sikap-sikap sebagai seorang remaja 

   kristen. 
    

6  Sebagai kaum milenial, apakah Ya tertarik, karena itu ibadah yang 

  kamu tertarik dalam mengikuti dimana temen-temen nya juga 

  ibadah! seumuran atau sepantaran, jadi saling 

   nyambung juga bila sedang belajar 

   bersama menyangkut remaja, 
    

7  Apakah kamu ketergantungan Iya saya merasa ada yang hilang, 

  (gila) gadget sehingga saat lupa karena gadget itu sudah seperti hal 

  membawa gadget anda merasa penting dihidup sama seperti anak-anak 

  kehilangan! diluar yang tidak bisa hidup tanpa 

   gadget. 
    



 
 
 
 

8 Disetiap ibadah remaja, apakah Agak sulit melepasnya, karena biasanya 

 gadget tidak pernah lepas dari ada notifikasi jadi kebablasan 

 genggaman anda! membuka gadget hingga lupa bahwa 

  sedang ibadah. 
   

9 Pernahkah anda merekam Pernah, karen aingin berbagi momen 

 kegiatan beribadah dan ketika sedang beribadah, terutama 

 mengunggahnya di media ibadah-ibadah besar seperti natal, dan 

 sosial (alasannya)! lain-lain. 
   

10 Jika gereja menghimbau secara Sebenarnya agak berat hati ketika 

 lisan untuk menonaktifkan melakukannya. Namun bila itu sudah 

 gadget saat jam ibadah remaja dipaksakan sekali jadi saya nonaktifkan 

 di mulai, apakah kamu gadget sampai ibadah selesai. 

 menolak untuk menonaktifkan  

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Kurang konsentrasi karena gadget suka 

 apakah kamu masih tetap ada notifikasi dari sosial media. Dan 

 berkonsentrasi dalam terkadang suka keabablasan bermain hp 

 memainkan gadget, media saat ibadah. 

 sosial, dan sering membalas  

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Ibadah adalaha bagaimana kita memuji 

 ibadah! menyembah dan memuliakan Tuhan 

  Allah kita. Ibadah tidak harus 

  dilingkungan gereja, di lingkungan atau 

  rumah pun kita bisa menjadikannta 

  persekutuan. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Sikap yang benar seharusnya ketika 

 tentang sikap yang benar dalam kita fokuskan dulu pikiran kita untuk 

 ibadah remaja! bertemu Tuhan, untuk menyembah 

 
Kamu sudah mengetahui 

Tuhan dan usahakan mematikan gadget 
 dulu selama ibadah, agar tidak  

bagaimana sikap ibadah yang  mengganggu selama ibadah  

benar, apakah kamu sudah  berlangsung.  

menjalankan sikap ibadah yang   

 benar itu sesuai dengan  

 pemahaman kamu!  
   



 
 
 
 

  Sudah tau sikap beribadah yang baik 

  nya gimana, dan sekarang lagi berusaha 

  menjalankan sikap baik itu. 
   

14 Menurut kamu, apa dampak Dampak penggunaan gadget dalam 

 penggunaan gadget dalam beribadah remaja yaitu menjadi 

 ibadah remaja! kecanduan bermain hp selama ibadah, 

  jadi akan terus menerus menjadi 

  kebiasaan jika tidak ditegur juga. 
   



 
 
 
 

Nama : Victory Amabelle Patty  

Usia : 17 Tahun  
    

No  Pertanyaan Jawaban 
    

1  Apa yang kamu  pahami Yang  aku  tau  generasi  milenial  itu 

  tentang generasi milenial! generasi anak-anak yang lahir di tahun 

   90 an sasnpai awal tahun 2000 an. 
    

2  Apa yang kamu pahami tentang Gaya hidup itu kayab cara kita 

  gaya hidup! berpakaian, sama kebiasaan kita sehari- 

   hari yang kita lakukan. 
    

3  Menurut kamu, apakah orang- Gak semua sih menurutku, ada juga 

  orang digenerasi milenial yang udah termasuk dewasa kayak 

  adalah remaja diumur 20an misalnya. 
    

4  Apakah yang anda ketahui Remaja itu masa-masa peralihan dari 

  tentang remaja! usia anak-anak menuju usia dewasa. 
    

5  Selama mengikuti ibadah Jadi lebih tertarik untuk ibadah karena 

  remaja, apakah ada perubahan kalau di ibadah remaja kan dapet temen 

  sikap/prilaku yang anda alami! yang seumuran, jadi lebih semangat. 

  (jika ya, sebutkan perubahan-  

  perubahan apa saja, jika tidak,  

  sebutkan penyebabnya)!  
    

6  Sebagai kaum milenial, apakah Lumayan kalau ada temennya. 

  kamu tertarik dalam mengikuti  

  ibadah!  
    

7  Apakah kamu ketergantungan Iya ngerasa ada yang hilang atau 

  (gila) gadget sehingga saat lupa kurang aja gitu kalo ga ada gadget. 

  membawa gadget kamu  

  merasa kehilangan!  
    

8  Disetiap ibadah remaja, apakah Kalo lagi pujian penyembahan aku 

  gadget tidak pernah lepas dari jarang megang hp tapi pas khotbah aku 

  genggaman kamu! udah pasti megang hp. 
    

9  Pernahkah kamu merekam Aku pernah sebenarnya kayak iseng aja 

  kegiatan beribadah dan sih, buat kebutuhan status wa atau 

   snapgram aja biar kayak orang-orang 
    



 
 
 
 

 mengunggahnya di media tau ni kita lagi digereja. Tapi gak selalu 

 sosial (alasannya)! iseng sih, pernah karena emang 

  khotbahnya menarik atau lagunya pas 

  banget lagu favorite aku, jadi aku 

  rekam terus taro di status. 
   

10 Jika gereja menghimbau secara Tidak, karena pastikan adan alasan 

 lisan untuk menonaktifkan yang baik dibalik larangan itu. tapi 

 gadget saat jam ibadah remaja pasti diem-diem buka bentar. 

 di mulai, apakah kamu  

 menolak untuk menonaktifkan  

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Ya blas chat sih yang penting-penting 

 apakah kamu masih tetap aja ya, kalo kaya ngobrol sama temen 

 berkonsentrasi dalam lewat chat pas iabadah itu jarang, tapi 

 memainkan gadget, media paling seirng main instagram kalo lagi 

 sosial, dan sering membalas bosen atau ngantuk. 

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Yang aku tau tentang ibadah itu kayak 

 ibadah! bentuk ucapan syukur kita buar Tuhan 

  lewat pujian dan penyembahan. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Harus lebih semangat dan lebih fokus 

 tentang sikap yang benar dalam mengikuti ibadahnya, kalo bisa sebisa 

 ibadah remaja! mungkin jauhin gadget biar fokus. 

 Kamu sudah mengetahui  

 bagaimana sikap ibadah yang  

 benar, apakah kamu sudah  

 menjalankan sikap ibadah yang  

 benar itu sesuai dengan  

 pemahaman anda!  
   

14 Menurut kamu, apa dampak Udah pasti ganggu karna jadi gak 

 penggunaan gadget dalam konsentrasi 

 ibadah remaja!  
   



 
 
 
 

Nama : Rahel      

Usia : 15 Tahun      
       

No  Pertanyaan  Jawaban   
       

1  Apa yang kamu pahami tentang Generasi yang update akan 

  generasi milenial! perkembangan   zaman, dan selalu 

   berusaha untuk tidak ketinggalan 

   zaman.     
    

2  Apa yang anda pahami tentang Gaya hidup yaitu suatu keadaan dimana 

  gaya hidup! seseorang akan mengalami fase dimana 

   hidupnya sewaktu-waktu akan berubah, 

   meinggalkan dan menanggalkan gaya 

   yang dianggap tidak layak/ketinggalan 

   zaman.     
    

3  Menurut kamu, apakah orang- orang-orang yang lahir di generasi 

  orang digenerasi milenial milenial itu ada yang remaja, akan 

  adalah remaja tetapi orang yang tidak lahir di era 

   milenial abad ke-21 bukan lagi remaja 
    

4  Apakah yang kamu ketahui Setau aku remaja itu kaya peralihan 

  tentang remaja! dari masa anak-anak ke masa menuju 

   dewasa dengan minat yang suka  

   berubah-ubah gitu.    
    

5  Selama mengikuti ibadah Ya, sikap menanggapi akan seseorang 

  remaja, apakah ada perubahan dab dari segi cara etika yang  

  sikap/prilaku yang kamu alami! seharusnya bagi seorang remaja pada 

  (jika ya, sebutkan perubahan- dasarnya.     

  perubahan apa saja, jika tidak,      

  sebutkan penyebabnya)!      
        

6  Sebagai kaum milenial, apakah ya     

  kamu  tertarik dalam mengikuti      

  ibadah!      
    

7  Apakah kamu ketergantungan Ya, apalagi kalau di jaman sekarang 

  (gila) gadget sehingga saat lupa ini, lebih takut ketinggalan hp daripada 
        



 
 
 
 

 membawa gadget kamu merasa dompet, karena hp sudah ,mencakup all 

 kehilangan! in one. 
   

8 Disetiap ibadah remaja, apakah Jika saya beribadah, saya akan pegang 

 gadget tidak pernah lepas dari hp karena di hp saya sudah ada folder 

 genggaman kamu! Alkitab. 
   

9 Pernahkah kamu merekam Pernah, alasannya ada dua segi. 1 untuk 

 kegiatan beribadah dan pamer ke orang-orang bahwa kita 

 mengunggahnya di media kegereja dan melakukan ibadah, 2. 

 sosial (alasannya)! Share khotbah agar orang yang belum 

  hadir kegereja tau beberapa 

  penyampaiaan firman melaluji ayat- 

  ayat agar terketuk hatinya untuk datang 

  beribadah dan untuk menguatkan 

  orang-orang melalui nats Alkitab 

  tersebut. 
   

10 Jika gereja menghimbau secara menolak, karena selama kita gak buat 

 lisan untuk menonaktifkan nada dering aku rasa itu gak ganggu 

 gadget saat jam ibadah remaja sama sekali karena hp juga kita 

 di mulai, apakah kamu butuhkan buat nyari-nyari ayat yang 

 menolak untuk menonaktifkan kita belum pahami maknanya. 

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Ya, apalagi chat yang sangat penting. 

 apakah kamu masih tetap  

 berkonsentrasi dalam  

 memainkan gadget, media  

 sosial, dan sering membalas  

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Hal yang harus kita lakukan dari dalam 

 ibadah! hati dengan hati yang damai, agar 

  pikiran kita tenang dan dapat penguatan 

  serta kekuatan. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Menghargai setiap keputusan, omongan 

 tentang sikap yang benar dalam dan selalu menjaga sikap dan gaya 

 ibadah remaja! berbicara 
   



 
 
 
 

kamu sudah mengetahui  

bagaimana sikap ibadah yang  

benar, apakah kamu sudah  

menjalankan sikap ibadha yang  

benar itu sesuai dengan  

pemahaman kamu!  

14    Menurut kamu, apa dampak Kurang fokus akan ibadah dan mungkin 

penggunaan gadget dalam akan mengabaikan ibadah. 

ibadah remaja!  



 
 
 
 

Nama : Nelriver Kirkley  

Usia : 17 Tahun  
    

No  Pertanyaan Jawaban 
    

1  Apa yang kamu pahami tentang Generasi   milenial   adalah   generasi 

  generasi milenial! milenial  yang  bisa  membuat  dunia 

   menjadi lebih update. Generasi milenial 

   adalah  generasi  yang  sangat  terkenal 

   saat ini. 
    

2  Apa yang kamu pahami tentang Gaya hidup adalah proses hidup yang 

  gaya hidup! dijalani oleh diri sendiri dan gaya hidup 

   bisa berdampak positif atau negatif 

   tergantung cara kita menjalaninya. 
    

3  Menurut kamu, apakah orang- Menurut aku sih remaja sudah pasti 

  orang digenerasi milenial orang yang lahir di zaman milenial, 

  adalah remaja sementara orang yang sudah lebih 

   dahulu lahir sebelum era milenial tidak 

   disebut remaja karena umur pun sudah 

   pasti berbeda. 
    

4  Apakah yang kamu ketahui Menurut aku remaja tidak lagi anak- 

  tentang remaja! anak dan pola pikir, minat, emosi 

   berubah-ubah dan memasuki masa 

   puberitas 
    

5  Selama mengikuti ibadah Ya, saya semakin mengenal generasi 

  remaja, apakah ada perubahan milenial di sekitar lingkungan teman 

  sikap/prilaku yang kamu alami! teman remaja saya. 

  (jika ya, sebutkan perubahan-  

  perubahan apa saja, jika tidak,  

  sebutkan penyebabnya)!  
    

6  Sebagai kaum milenial, apakah Ya tertarik 

  kamu tertarik dalam mengikuti  

  ibadah!  
    

7  Apakah kamu ketergantungan Ya, saya sedikit ketergantungan kepada 

  (gila) gadget sehingga saat lupa gadget. 
    



 
 
 
 

 membawa gadget kamu merasa  

 kehilangan!  
   

8 Disetiap ibadah remaja, apakah Saat ibadah remaja saya memakai 

 gadget tidak pernah lepas dari gadget sebagai Alkitab. 

 genggaman kamu!  
   

9 Pernahkah kamu merekam Pernah, karena generasi milenial belum 

 kegiatan beribadah dan tentu dapat merasakan kebahagiaan 

 mengunggahnya di media saya saat beribadah remaja, dan saya 

 sosial (alasannya)! bisa berbagi atau sharing di sosial 

  media saya sehabis ibadah remaja. 
   

10 Jika gereja menghimbau secara Menolak, karena gadget jika di silent 

 lisan untuk menonaktifkan tidak mengganggu dan juga berfungsi 

 gadget saat jam ibadah remaja untuk tempat kita mencatat makna 

 di mulai, apakah kamu firman Tuhan yang kita dapet. 

 menolak untuk menonaktifkan  

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Tergantung, kalau ada sesuatu yang 

 apakah kamu masih tetap urgent saya pasti melihat gadget saya. 

 berkonsentrasi dalam  

 memainkan gadget, media  

 sosial, dan sering membalas  

 pesan orang lain, (alasannya)  
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Ibadah adalah ucapan syukur kita 

 ibadah! kepada Tuhan karena kebaikannya 

  dalam hidup kita. 
   

13 Bagaimana pendapat kamu Benar-benar berkonsentrasi 

 tentang sikap yang benar dalam mendengarkan ibadah 

 ibadah remaja!  

 kamu sudah mengetahui  

 bagaimana sikap ibadah yang  

 benar, apakah kamu sudah  

 menjalankan sikap ibadah yang  

 benar itu sesuai dengan  

 pemahaman kamu!  
   



 
 
 

 

14 Menurut kamu, apa dampak 

penggunaan gadget dalam 

ibadah remaja! 

 
 
 

 

Dampak positifnya kita bisa sharing 

atau upload ibadah remaja kita supaya 

orang lain merasa terberkati, negatifnya 

anak –anak fokusnya dapat buyar saat 

ibadah remaja. 
 



 
 
 
 

Nama : Ralisa Sherly  

Usia :17 Tahun  
    

No  Pertanyaan Jawaban 
    

1  Apa yang kamu pahami tentang Penerus zaman yang trandy 

  generasi milenial!  
    

2  Apa yang kamu pahami tentang Cara seseorang yang menjalani 

  gaya hidup! kehidupan 
    

3  Menurut kamu, apakah orang- Nggak, karena jaman milenial ini 

  orang digenerasi milenial bukan hanya remaja yang saat ini ingin 

  adalah remaja berlomba-lomba menjadi trendy bahkan 

   di usia kalangan dewasa keatas pun 

   sekarang berlomba-lomba untuk 

   menjadi trendy. 
    

4  Apakah yang kamu ketahui Remaja adalah fase dimana seseorang 

  tentang remaja! mengalami perubahan, baik perubahan 

   fisik maupun psikis. 
    

5  Selama mengikuti ibadah ya, terkadang dengan adanya 

  remaja, apakah ada perubahan perkembangan zaman ini dan 

  sikap/prilaku yang kamu alami! perkembangan teknologi saya suka 

  (jika ya, sebutkan perubahan- terbawa ke dalam arus teknologi yang 

  perubahan apa saja, jika tidak, membuat saya kecanduan pada 

  sebutkan penyebabnya)! teknologi sekarang. (hp) 
    

6  Sebagai kaum milenial, apakah Sangat tertarik 

  kamu tertarik dalam mengikuti  

  ibadah!  
    

7  Apakah kamu ketergantungan Terkadang suka kehilangan jadi 

  (gila) gadget sehingga saat lupa bingung mau ngapain, sementara 

  membawa gadget kamu merasa teman-teman yang lain sibuk sama 

  kehilangan! gadget nya juga. 
    

8  Disetiap ibadah remaja, apakah terkadang 

  gadget tidak pernah lepas dari  

  genggaman kamu!  
    



 
 
 
 

9 Pernahkah kamu merekam Tidak pernah 

 kegiatan beribadah dan  

 mengunggahnya di media  

 sosial (alasannya)!  
   

10 Jika gereja menghimbau secara Saya tidak menolak dinonaktifkan 

 lisan untuk menonaktifkan gadgetnya karena hal tersebut 

 gadget saat jam ibadah remaja merupakan tindakan positif ketika kita 

 di mulai, apakah kamu beribadah terutama saat membuka 

 menolak untuk menonaktifkan firman. 

 gadget!  
   

11 Saat ibadah berlangsung, Tergantung, saya mungkin akan bisa 

 apakah kamu masih tetap fokus mendengarkan firman ketika 

 berkonsentrasi dalam firman yang dibawakan oleh hamba 

 memainkan gadget, media Tuhan tidak membosankan sehingga 

 sosial, dan sering membalas saya mampu memfokuskan diri kepada 

 pesan orang lain, (alasannya) firman tersebut. 
   

12 Apa yang kamu ketahui tentang Cara komunikasi kita dengan Tuhan 

 ibadah!  
   

13 Bagaimana pendapat kamu Fokus terhadap firman Tuhan yang 

 tentang sikap yang benar dalam dibawakan hamaba Tuhan 

 ibadah remaja!  

 kamu sudah mengetahui  

 bagaimana sikap ibadah yang  

 benar, apakah kamu sudah  

 menjalankan sikap ibadah yang  

 benar itu sesuai dengan  

 pemahaman kamu!  
   

14 Menurut kamu, apa dampak Membuat konsentrasi hilang, tidak 

 penggunaan gadget dalam fokus dengan ibadah, banyak 

 ibadah remaja! ketinggalan materi khotbah. Terkadang 

  saat pujian WL nya suruh kita bediri, 

  karna masih main hp kita masih tetap 

  duduk. 
   



foto bersama partisipan 







 



 




