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Abstract. This study was conducted to evaluate the difference of religious orientation between 
middle aged Christians who were active and inactive in church ministry activities. Participants were 
the members of church community whose ages were 40-60 years (N = 50; active: 25; inactive: 25) . 
The participants were assumed as active if they had participated in church minist ry activities for at 
least one year and had not received any incentives. Religious or ientation was measured by Religious 
Orientation Questionnaire which was designed in a Likert scale. The researchers also added four 
open-ended questions for deeper analyses. The analysis using the U Mann-Whitney Test showed the 
differe nce of religious orientation between tho se who were active and inactive. Those who were 
active in church ministry activities showed higher intr insic religious orientation. 

Key words: church ministry, activity, religious orientation, middle aged Christi an 

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya perb edaan orientasi religius antara 
dewasa madya Kristen yang aktif dan tidak aktif dalam kcgiatan pelayanan gereja, Subjek penelitian 
adalah jernaat dcwasa madya Kristen yang berada pada rcntang usia 4Q-60 tahun (N° = 0; aktif: 25 , 
tidak aktif: 25). Subjek dinyatakan aktif, apabila aktif menj alankan kegiatan pelayanan gereja selama 
minimal I tahun dan tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun. Orientasi religius diukur 
melalui angket Orientasi Religius, yang mengacu pada skala Likert. Peneliti juga menambahkan 
crnpat butir terbuka pada angket tersebut. Hasil analisis data yang dilakukan dengan tekn ik Uji U 
Mann-Whitney menunjukkan bahwa ada perbedaan orientasi rcligius antara dewasa madya Kristen 
yang aktif dan yang tidak aktif dalam pclayanan gcreja , Dewasa madya Kristen yang aktif dalam 
pelayanan gereja rnemiliki oricmasi religius yang lebih intrinsik. 

Kata kunei: pelayanan gcreja, keaktifan, orientasi religius, dewasa madya Kristen 

Pada kalangan orang-orang Kristen, seringkali atau proses pelaksanaan ibadah, atau aktif dalam pe
orang yang aktif dalam kegiatan pelayanan gereja nga baran injil. 
dipandang telah memiliki kehidupan rohani yang Menurut Pdt, Yohanes Gunawan (kornunikasi 
lebih baik atau religius daripada orang yang tidak pribadi, 23 Maret 2005), idealnya orang Kris ten 
ikut aktif melayani. Menurut Pdt Yohanes Gunawan yang aktif melayani adalah rnereka yang telah 
(komunikasi pribadi, 23 Maret 2005), pada ka rnenyadari dan merasakan betapa bcsar kasih Tuhan 
langan Kristen terdapat dua macam jemaat yakni bagi dirinya, sehingga rindu untuk membalas kasih
jemaat yang aktif dan jemaat yang tidak aktif. Nya dengan cara rnembagikan kasih ini kepada se
Dalam hal ini, aktif berarti ikut terlibat dalam ke sarna melalui kcgiatan pclayanan gereja. Selain itu, 
giatan pelayanan gereja selama minimal satu tahun, proses dan pengalaman-pengalaman yang didapat 
sedangkan tidak aktif berarti tidak ikut dalam ke selarna orang tersebut menjalankan pclayanan turut 
giatan pelayanan gereja apa pun atau tidak secara mcrnbantu proses kedewasaan rohaninya. Jadi, gam
aktif ikut terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja baran ideal orang Kristen yang aktif dalam kegiatan 
(hanya sesekali saja ikut serta dalam kegiatan pe pelayanan gereja adalah orang Kri sten 'yang akt if 
layanan gereja). Kegiatan pelayanan gereja antara dalam pelayanau gereja yang telah memiliki kede
lain adalah sebagai pemimpin atau pengiring pujian, wasaan rohani yang lebih baik dibandingkan dengan 
sebagai pendoa yang ikut aktif mengunjungi jemaat orang Kristen yang tidak ikut aktif dalam pelayanan 
yang sakit atau mengalami kesusahan, sebagai ma gereja. Gambaran ideal orang Kristen yang aktif da
jelis gereja yang mengatur segala kebutuhan jernaat lam pelayanan gereja, apabila dikaitkan dengan teo 
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ri orientasi religius Allport (sitat dalam Crapps, 
1993), maka dapat digolongkan sebagai orang yang 
memiliki orientasi religius lebih intrinsik diban
dingkan dengan orang Kristen yang tidak ikut aktif 
dalam pelayanan gereja. 

Menurut Warren (2005), pad a dasarnya agama 
Kristen pereaya bahwa manusia diciptakan dengan 
tujuan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hal ini 
terdapat dalam Alkitab (Efesus 2: 10). Karena kita 
ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 
untuk melakukan pekerjaan ba ik, yang dipersiapkan 
Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup da
lamNya. 

Selain itu, melayani adaJah suatu bentuk ucapan 
syukur atas anugerah keselamatan yang telah 
diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen, 
yakni saat diriNya rela disalib demi menebus dosa
dosa man usia. Kesadaran akan anugerah kese
lamatan inilah yang mendorong orang Kristen rindu 
untuk memenuhi panggilan untuk melayani Tuhan 
dalam bentuk membagikan kasih Tuhan kepada 
sesama. 

Pelayanan orang Kristen sangat diperlukan dalam 
Tubuh Kristus (gerejaNYA). Setiap orang Kristen 
memiliki peranan untuk dimainkan, dan setiap 
peranan itu penting. Tiap-ti ap orang Kristen ha
ruslah melayani dengan kemampuan dan kanmia yang 
diberikan Allah pada diri mereka masing-rnasing. 

Melayani dan memberi adalah ciri hidup Kristen. 
Hal ini didasari oleh teladan sikap Tuhan Yesus 
datang ke dunia "untuk melayani" dan "untuk 
memberi" dan itulah yang hams dilakukan orang 
Kristen. Hal ini terdapat dalam Alkitab (Matius 
20:28) 

Belajar Firman Tuhan tanpa pelayanan rnenye
babkan kebekuan rohani. Yang diperlukan oleh 
orang Kristen adalah pengalaman-pengalaman 
melayani yang dapat mclatih "otot-otot" rohani 
rnereka . Karena pada dasarnya, melayani adalah 
lawan dari kecenderungan ilmiah manusia. Sering 
kaJi manusia lebih tertarik untuk dilayani daripada 
melayani. Dengan melayani, seseorang belajar 
meneladani sikap Yesus yang "memberi". Se
seorang dilatih untuk tidak lagi memfokuskan 
kehidupan pada kepentingan pribadinya dan mulai 
mernfokuskan kehidupannya kepada melayani 
Tuhan meialui sesama. Dengan demikian, kegiatan 
pelayanan merupakan suatu proses kedewasaan 
rohani. 

Menurut Suryandari (20 04), or ientasi religius 
adalah cara seseorang dalam meleta kkan da sar 
kereligiusannya yang menentukan arah atau tujuan 
dari sikap religiusnya, Menurut Allport (sitat dalam 
Crapps, 1993), orientasi re1igius ada dua macam 
yakni orientasi religius intrinsik dan orientasi reli
gius yang ekstrinsik. 

Orang yang mempunyai orientasi religius intr in
sik, mengutamakan niIai-nilai keagamaannya di atas 
apapun, dan akan bertindak dan bertingkah laku 
sesuai agamanya, Agama menjadi pedom an hidup 
yang memengaruhi cara pandang dan cara pikimya 
mcngenai eksistensi dirinya serta bertingkah laku 
sesuai dcngan pedoman agarnanya tersebut. 

Hardjana (1993) mengatakan orientasi intrinsik 
atau iman intrinsik adalah orang yang mem iliki 
alasan dalam memcluk iman atau agama tid ak 
terletak di luar tetapi dalam pribadi mereka. Motif 
mereka rnemeluk agama sampai ke lubuk hati dan 
agama memengaruhi keseJuruhan hidup dan sepak 
terjang mereka di dalam masyarakat. Iman rnenj adi 
norma hidup mereka yang pal ing utama. 

Dalam hidup beragama, memang terselip motif
motif lain seperti motif pr ibad i, ekonomis, dan 
sosial. Tetapi, motif-mot if itu diletakkan dan 
dikendalikan oleh iman. Irnan mereka menjadi 
faktor pengintegrasian bagi hidup mereka. Mereka 
berhasil membuat diri tcrlibat total kepada iman 
mereka. Mcreka menaati semua aj aran atau per intah 
agama entah itu bermanfaat positif atau tidak bagi 
dirinya. Mereka selalu berusaha mencari apa yang 
Tuhan mau dari hidup mereka, bukan apa yang bisa 
Tuhan berikan bagi mereka. Apapun yang terjadi 
dalam hidupnya, bagi mereka Tuhan tetap yang 
nomor satu . Mereka meletakkan kehendak , kc
inginan dan segala sesuatu dalam hidupnya el i 
bawah kehendak Tuhan. Prioritas mereka lebih 
mengarah pada keinginan untuk menj alin relas i 
yang " intim" dengan Tuhan, jadi bukan unt uk 
mernenuhi kepentingan pribadi. 

Hardjana (1993) berpcndapat bahwa orang-orang 
dengan orientasi religius intrinsik biasanya rela 
mengorbankan apapun bagi Tuhan dan mau mengisi 
hidupnya dengan pelayanan terhadap sesama tanpa 
meminta ganjaran entah psikologis atau materi. Ciri 
utama yang bisa membedakan mereka dengan orang 
yang bcrorientasi ekstr insik adalah pertobatan me
reka, ada perubahan dalarn eara pikir, bertindak da
lam hidup sehari -hari untuk menjadi sesuai dengan 
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apa yang diperintahkan agamanya. 
Orang yang mempunyai orientasi religius eks

trinsik hanya menggunakan agama sebagai alat 
untuk mendapatkan status sosial yang baik di rna
syarakat atau juga agar dapat memenuhi kebutuhan 
pribadinya akan rasa damai dan tenang. Agama 
hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi ke
butuhan pribadinya bukan untuk imannya. 

Hardjana (1993) mengatakan orientasi ekstrinsik 
atau iman ekstrinsik adalah iman yang tidak me
nyatu dengan pribadi orang yang beragama. Bagi 
orang-orang yang berorientasi ekstrinsik, iman ada
lah perkara luar, tidak memengaruhi cara berpikir, 
cara berkehendak, dan berperilakunya. Orang-orang 
dengan orientasi religius ekstrinsik hanya mengikuti 
ajaran agama sclama itu menguntungkannya. Na
mun, jika mereka merasa perintah agama itu meru
gikannya, mereka akan megabaikan perintah agama 
tersebut, Mereka bisa juga berpindah agama, jika 
merasa ada agama lain yang dirasa lebih mengun
tungkan mereka. Lebih tepatnya, pada orang yang 
berorientasi ekstrinsik, agama lebih banyak diguna
kan untuk kepentingan pribadi. 

Allport (sitat dalarn Crapps, 1993) mengatakan 
bahwa orientasi ekstrinsik dan intrinsik bukan 
sebagai pengertian yang berdiri sendiri dan terpisah 
satu sarna lain , tetapi merupakan suatu kclanjutan 
atau kontinum . Orientasi religius pada diri sese
orang tidak bisa murni intrinsik atau ekstrinsik saja 
karena bagaimanapun perilaku seseorang dalam 
beragama mendapat pengaruh dari faktor-faktor di 
dalam dan luar d irinya. Orientasi seseorang pada 
umumnya cenderung mengarah pada salah satu 
ujung kontinum, tetapi setiap jenis orientasi kadang
kadang menunjukan ciri dari ujung yang lain . 
Namun, orientasi religius yang lebih dominan da
lam diri seseorang itulah yang akan memengaruhi 
sikapnya terhadap agama. 

Orang Kristen yang aktif dalam pelayanan gereja 
dianggap memiliki orienatsi religius yang lebih 
intrinsik dibandingkan dengan orang Kristen yang 
tidak ikut aktif dalam pelayanan gereja. Namun, 
pada kenyataannya hasil survei awal yang dija
lankan oleh peneliti menunjukkan bahwa tidak 
semua jemaat Kristen dewasa yang ikut aktif 
melayan i memiliki motif melayani yang sesuai 
dengan makna dan tujuan pelayanan Kristen yang 
sebcnarnya. Beberapa dari mereka mengaku ikut 
aktif dal am pelayanan gereja, sekedar untuk 

menjalankan kewajiban agama dan men giku t i 
ajakan ternan. 

Peneliti tertarik untuk menguj i bena r t idaknya 
anggapan bahwa para jemaat yang akt if dalam 
pelayanan gereja telah memiliki kchidupan rohani 
yang lcbih baik atau mcmiliki ori en tas i reJi gius 
lebih intrinsik dibandingkan dengan j emaat yang 
tidak aktif dalam kegiatan pelayanan gereja. Peneliti 
memusatkan penelitiannya pada j emaat dewasa 
Kristen dengan rentang usia 40-60 tahun. Hurlock 
(1980) menyatakan bahwa usia dcwasa madya 
sebagai masa usia 40 sampai 60 tahun, Hurlock juga 
menyampaikan bahwa orang-orang usia dewasa 
madya lebih tertarik kepada kegiatan keagamaan 
ket imbang usia sebelumnya. Meskipun kein ginan 
ini mungkin bukan untuk alasan keagamaan, narnun 
minat mereka pada agama lebih besar daripada 
waktu mereka masih muda dahulu . Hal ini dise
babkan mereka memiliki waktu luang lebih banyak 
dibandingkan dengan usia sebelumnya . 

Erickson (sitat dalam Santrock 2002) menya
takan bahwa pada usia 40 -60 tahun, seseorang 
berada pada tahap perkembangan bangkit (genera
tivity) vs berhenti (stagnation) dan tahap perkem
bangan integritas (integrity) vs kekecewaan (des
pair). Pada tahap perkembangan tersebut, orang 
dewasa madya (40-60 tahun) bcrusaha untuk me
lakukan sesuatu yang berguna bagi hidupnya. Me
reka mulai mencari makna hidupnya dan juga me
reka mulai berpikir mengenai ajal atau kematian. 
Mereka merasa kegiatan agama merupakan sesuatu 
yang positif yang bisa mereka lakukan dalam hi
dupnya, selain itu agama mernberikan penjelasan 
mengenai rnakna dan tujuan hidupnya. Agama j uga 
dapat mcmberikan penjelasan rnenge nai kematian. 
Hal inilah yang membuat para dewasa madya (40
60 tahun) lebih tertarik pada agama dibandingkan 
usia-usia sebelumnya. 

Adapun Jalaluddin (2000) mcnyatakan bahwa 
ber-agama bagi orang dewasa bukan sekedar ikut
ikut-an , tetapi merupakan sikap hidup . Dengan kata 
lain, orang dewasa mengikuti aktivitas agama 
sebagai realisasi dari sikap keberagamaannya. 
Peneliti ingin melihat perbedaan orientasi re ligius 
antara jcmaat dewasa madya Kristen yang aktif dan 
yang tidak aktif dalam pelayanan untuk melihat 
aplikasi teori Hurlock dan Jalal uddin . Dengan 
melihat perbcdaan orientasi religius antara dewasa 
madya Kristen yang aktif dan yang tidak aktif 
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dapat memperoleh gambaran mengenai motif-motif 
orang-orang dewasa madya dalam beragama. Selain 
itu, hasil penclitian juga melihat apakah benar 
kegiatan pelayanan gereja dapat dijadikan parokan 
bahwa sc seorang yang turut aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja benar telah memiliki kehidupan 
rohani yang lebih baik daripada orang yang tidak 
aktif. Hipotesi s pada penelitian ini adalah ada 
perbedaan orientasi re ligius antara dewasa madya 
Kristen yang aktif dan yang tidak aktif dalam 
pelayanan gereja , Dewasa madya Kri sten yang aktif 
dalam pelayanan gereja mcmiliki orientasi religius 
yang lebih intrinsik dibandingkan dengan dewasa 
madya Kristen yang tidak aktif dalam pelaya
nan gereja, 

Metode 

Variab el Penelitian 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 
orientasi religius. Variabel bebasn ya adalah keak
tifan dalam ke giatan pelayanan gereja . Orientasi 
re ligius ada1ah cara se seorang dalam mel etakkan 
dasar kereligiusannya yang menentukan arah atau 
tujuan dari sikap reli gius . Orientasi religius dibagi 
menjadi dua yakni orientasi rel igius ekstrinsik dan 
orientasi religius intrinsik. Orientasi religius ek s
tr insik dimiliki o leh individu yang menggunakan 
agama han ya scbagai alaI untuk memcnuhi kepen
tingan pribadinya, bukan untuk pcngcmbangan 
im anny a . Individu tersebut tidak menggunakan 
agama sebagai satu-satunya pedoman dalam men
jalankan kehidupan sehari-harinya, Orientasi rcli
gius intri nsik d imiliki o le h ind ividu yang mele
takkan kepentingan pr ibadi di bawah agamanya , 
nilai- nilai agama menjadi norma hidup yang pal ing 
utarna yang memengaruhi scluruh aspck kehidu
pannya. Prioritas individu tersebut adalah rncnjalin 
relasi " int im" dengan Tuhan dan bukan mencari 
keuntungan pribadi bagi dirinya sehingga ia berse
dia melakukan se rnua yang diajarkan agamanya. 

Je maat yang dapat dikategorikan sebagai j ernaat 
yang akt if dalam pelayanan gerej a adalah jemaat 
yang ikut aktif menjalankan atau terlibat dalam kc
giatan pelayanan gereja selama minimal satu tahun 
dengan tanpa menuntut untuk mendapatkan imbalan 
dalam bentuk apa pun. Conloh kegiatan pe layanan 

ya itu sebagai pemimpin atau pengiring puji-pujian, 
sebagai diaken atau maj elis yang melayan i jemaat, 
sebaga i pendoa untuk aktif mengunj ungi dan men
doakan para jem aat ya ng sakit, ikut aktif dalam 
pengabaran injil kepada orang-orang yang belum 
percaya . U ntuk men getahui a pa kah res pond en 
termasuk j cmaat yang aktifpada kegiatan pelayanan 
gereja dan jenis kegiatan pelayanan gereja yang 
diikutinya, dapat dil ihat dari jawaban ya ng dibe
rikan resp onden pada pertanyaan yang terdapat d i 
angket yan g terkait dengan ide ntitas. 

Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan 
Sampel 

Subjek penel itian adalah selu ruh jemaat yang 
hadir pada persekutuan doa gcrej a " X" di Surabaya 
yang berada pada rentang usia dewasa madya 40-60 
tahun . Penel iti memilih 50 orang responden (25 
orang yang aktif dalam pelayanan gerej a dan 25 
orang yan g tidak aktif dalam pe layanan gerej a). 
Teknik pengambilan sampel yan g di gunakan oleh 
pcn eliti adalah teknik purposive- incidental, artinya 
penel it i telah menetapkan bah wa subj ek pen eliti an 
yang sesua i dengan tujuan penelitian, ya itu seluruh 
jemaat yang hadir pada persekutuan doa gerej a "X" 
yang berada pada rentang usia 40-60 tahun . Se lain 
itu , pcneliti j uga memilih subjek penelitian berda
sarkan kese diaa n para jcmaat untuk m enjadi subjek 
dalam penelitian tersebut. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk penelitian in i meng
gunakan angket lertutup untuk rnelihat tipe or ientasi 
rel ig ius yakn i or ientas i re ligius ekstrin sik dan ori
entasi religius int r insik. Angkct ya ng digunakan 
adalah Skala Orientasi Religius dad Allport da n 
Ross yang dig unakan pada penelit ian McCormick, 
Hockman. dan Smith (2000) ya ng telah dim od i
fika si o leh pcneliti berdasarkan teori orientasi reli
giu s dari Allport (s ita t dalam Crapps. 1993) dan 
Hardjana (I 993). An gket tersebut terdiri ata s dua 
puluh butir pernyataan. Semakin tinggi skor yang 
dicapai individu mcnunj.ukkan orientasi religius 
yang semakin intrinsik dan sernakin rendah skor 
yang dicapai individu menunjukkan orientasi reli
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gius yang sernakin ekstrinsik. Alternatif jawaban 
pada angket ini mengacu pada empat pain skala 
Likert yang tcrdiri atas sangat setuju hingga sangat 
tidak setuju. Untuk menganalisis lebih mendalam, 
pencliti mcnambahkan empat butir terbuka, dua 
butir untuk jernaat yang aktif dan dua butir untuk 
jemaat yang tidak aktif. 

Teknik Analisis Data 

Sebagai usaha mencapai content validity (validi
tas isi), peneliti menyusun butir-butir berdasarkan 
teori orientasi religius dari Allport (sitat dalam Cra
pps, 1993) dan Hardjana (1993) . Uji reJiabilitas 
menggunakan SPSS versi 11.0 dengan teknik alpha 
cronbach. 

Uji asurnsi yang dilakukan adalah uji norrnalitas 
dan uji homogenitas. Uj i normalitas dcngan 
menggunakan SPSS versi 11.0 dengan teknik 
Kolmogrov-Smirnov . Taraf signifikansi yang 
digunakan adalah 5% (0.05). Uj i homogenitas 
menggunakan SPSS versi 11.00 dengan tcknik 
anava (lev ene statistic). Taraf signifikansi yang 
digunakan adalah 5% (0.05). 

Uji hipotesis mcnggunakan versi SPSS 11.0, taraf 
signisfikansi 5% ( 0.05) dengan teknik uji bcda dua 
sampel independen untuk statistik non-parametrik, 
yakni uji U Mann-Whitney. Hal ini karena hasil uji 
normalitas menunjukkan bahwa distribusi data yang 
diperolch pada penelitian ini tidak rnengikuti kurva 
nonnal. 

Deskripsi Data 

Tabel I mengungkapkan bahwa subjek yang 
bcrada pada rentang usia 36-40 tahun, 55.6% tidak 
dalam kegiatan pelayanan gereja. Subjek pada 
rentang usia 46-50 tahun, 50% aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja dan 50% tidak aktif dalam 
kegiatan pclayanan gereja. Subj ek pada rentang usia 
51 -55 tahun , 66.7% tidak aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja, Subjek pada rentang usia 56-60 
aktif dalarn kcgiatan pclayanan gereja dan 44.4 % 
aktif dalam kcgiatan pelayanan gereja. Subjek yang 
berada pada rentang usia 41-45 tahun, 76.9% aktif 
tahun, 66.7% tidak aktif dalam kegiatan pelayanan 
gcreja. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan 

Tabell 
UsiaSubjek d(01 Keaktifan dalam Pelayanan Gereja 

Rentang usia Akt if Tidal< aktif Total 
[ ( %) F ( %) (% ) 

36-40 tahun 4 44.4% 5 55.6% 100% 
41-45 tahun 10 76.9% 3 23.1% 100% 
46-501uhun 5 50% 5 50% 100% 
51-55 tahun "' ;) 33.3% 6 66.7% 100% 
56-60tahun 3 33.3% 6 66.7% 100% 

Total 25 25 

antara usia dengan kcaktifan dalam kegiatan 
pelayanan gereja, tampaknya subjek yang berusia 
40-50 tahun lebih aktif dalam kegiatan pelayanan 
gereja. Data lengkap tentang 50 orang responden 
dapat dilihat pada tabel-tabel bcrikut ini. 

Tabel I mengungkapkan bahwa subjek yang 
berada pada rentang usia 36-40 tahun, 55.6% tidak 
aktif dalam kegiatan pelayanan gcreja dan 44.4 % 
aktif dalam kegiatan pelayanan gercja. Subjek yang 
berada pada rentang usia 41-45 tahun, 76.9% aktif 
dalarn kegiatan pelayanan gereja. Subj ek pad a 
rentang usia 46-50 tahun, 50% aktif dalam kegiatan 
pclayanan gereja dan 50% tidak a kt if dalam 
kegiatan pelayanan gereja, Subjek pada rentang usia 
51-55 tahun, 66.7% tidak aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja. Subjek pada rentang usia 56-60 
tahun, 66.7% tidak aktif datam kegiatan pelayanan 
gereja. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan 
antara usia dengan keaktifan dalam kegiatan 
peJayanan gereja, tampaknya subjek yang berusia 
40-50 tahun lebih aktif dalam kegiatan pelayanan 
gercja . 

Tabel 2 mengungkapkan bahwa subjek laki-laki, 
57 .2% aktif dalam kcgiatan peJayanan gereja dan 
42.8% tidak aktif dalam kegiatan pelayanan gcreja, 
Subjek perempuan 59.1 % tidak aktif dalam kegiatan 
pclayanan gercja dan 40.9% aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja. Hal ini mengindikasikan tidak 

Tabel2 
Jeni\' Ke/anJjn dan KeakJ!(C01 dalam Pelayal1an Gereja 

Jenis kelamin Aktif Tidak aktif Total 
r (% ) r (%) ( %) 

Laki-laki 16 57.2% 12 42.8% 100% 
Perempuan 9 40.9% 13 59.1% 100% 

Total 25 25 



41 ORIENTASI RELlGlUS 

Tabel3 
Lama Beriemaat dan Keaktifan dalam Pelavanan Gere ju 

Lama berj emaat Aktif T idak aktif Tota l 

n (% ) n ( % ) N ( % ) 

T idak Diketahui 8 32 .00% 7 28.00% 15 30.00% 

< I tahun 0 0.00% 3 12.00% 3 6.00% 

1-5 tahun 5 20 .00% 12 48.00% 17 34 .00% 

6- 10 tahun 3 12.00% 3 12.00% 6 12.00% 

11-15 tahun 4 16.00% 0 0.00% 4 8.00% 

> ] 5 tahun 5 20.00% 0 0.00 % 5 10.00% 

Jumlah 2 5 100.00% 25 100.00% 50 100.00% 

adanya hubungan antarajenis kelarnin dengan keak
tifan dalam ke giatan pelayanan gereja karena tam
paknya jumlah subjek laki-Iaki dan perempuan baik 
yang ak tif dan tidak aktif dalam kcgiata n pel ayanan 
gereja relatif sarna. 

Tabc1 3 mengungkapkan bahwa subjck dengan 
lama berj emaat kurang dari 1 tahun, 100% tidak 
ak t if d al am kcgiatan pelayan a n gerej a. Subj ek 
de ngan lama bcrjemaat 1-5 tahu n, 70.6% tidak akti f 
dalam kegiatan pelayanan gereja. S ubj ek den gan 
lam a berj em aat 6- I0 tahun, 50% akt if dalam ke
giatan pelayanan gc rej a dan 50 % tidak aktif dal am 
kegiatan pelayanan gereja. Subjek dengan lama ber
jemaat 11- 15 tahun , 100% aktif da lam keg iatan pe
layan an gereja. Subjek dengan lama berjemaat lebih 
dari ] 5 tahun, 100% aktif da lam kegiatan pelayanan 
gereja. Hal ini mengindikasik an adanya hubungan 
antara lama berjemaat dengan keaktifa n dalam ke
giatan pelayanan gcreja, ka rena tampaknya subjek 
dengan lama berjernaat Icbih dari ata u di atas 5 
tahun leb ih akt if dalam kegi at an pelayanan gcreja. 

Tabel 4 dan 5 mengungkapkan motivasi dan arti 
pelayan an ba gi subj ck ya ng aktif dalam kcgiatan 
pe layanan gereja . Subjek yang aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja, 80% memiliki mot ivasi melayani 
berupa kesadara n akan kasih dan anug er ah kese
lamatan yang te lah d iber ikan Tu ha n Yesus se hingga 
rin du untuk membalas kasihNya, 76% men gartikan 
pel ayanan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan 
un tuk membagikan kasih Tu han bag i sesarn a agar 
dapat rnernbawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada 
Ye sus. 

Tabel 6 mengungkapkan bahwa se bagian besar 

subjek yang tidak aktif dala m pelaya nan gereja 
memiliki kegiatan pelayanan d i luar gereja (60%). 
Kegiatan pelayanan yang pa ling banyak d ilakukan 
adalah kegiat an ama l (32%) dan penginj ilan atau 
kesaksian secara prihadi agar ban yak orang percay a 
Yesus (28 %). Kegiat an arnal melipu t i anta ra lain 
kunjungan ke rum ah sakit, ku nj ungan ke panti asu
han , memberi sumbangan kepada fakir miskin. 

Tabe l 7 mengungk apk an bahwa sebagian besar 

Tabel4 
Motivasi Melayani yang Dimiliki oleh Subjek yang 
Akt([da/am Pelayanan Gereja 

Motivasi melayani n 
Mendapat keuntungan pribadi 2 8% 
Kesadaran akan kasih dan anugerah 20 80% 
keselamatan yang telah diberikan 
oleh T uban Yesus seh ingga rindu 
mernbalas kasihNya. 
Kewajiban menaati perin tah agama 1 4% 
Ajakan ternan 2 8% 

Jumlah 25 100% 

Tabel 5 
Arti Pelayanan bagi Subjek yang Aktifda lam 
Pelayanan Gereja 

Arti pelayanan n % 
Saronauntuk rnendapatkankepuasan batin I 4% 
Membagikan kasih Tuhan bagisesama agar 14 76% 
dapatmcmbawajiwa-jiwa untukpercaya 
padaYesus, . 
Menjalankan Firman Tuhan 5 20% 

Jumlah 25 100% 
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Tabe16 
Kegiatan Pelayanan di Luar Gereja oleh Subjek yang Tidak Aktifdalam Pelayanan Gerej a 

Kegiatan pelayanan n % 
Tidak ada 10 40% 
Kegiatan amal 8 32% 
Penginjilan atau kesaksian secara pribadi agar banyak orang percaya Yesus. 7 28% 
Jumlah 25 100% 

Tabel7 
Alasan Tidak Aktifdalam Pelayanan Gereja oleh Subjek yang Tidak Aktifdalam 
Pelayanan Gereja 

Alasan tidak aktif dalam pelayanan gereja n % 
Gerejajauh dari rumah 2 8% 
Belum ada waktu atau belum siap 22 88% 
Baru saja memulai untuk ikut dalam kegiatan pelayanan gereja 1 4% 
Jumlah 25 100% 

Tabel 7 mengungkapkan bahwa sebagian besar 
subjek yang tidak aktif dalam pelayanan gereja 
memiliki alasan bahwa mereka belum ada waktu 
atau belum siap untuk ikut aktif dalam kegiatan 
pelayanan gereja (88%). 

Peneliti juga melakukan perhitungan norma ke
lompok untuk mengetahui ketegori orientasi religius 
dari subjek penelitian yang aktif dan tidak aktif da
lam pelayanan gereja. 

Tabel 8 menggambarkan bahwa subjek yang aktif 
dalam pelayanan gereja memiliki orientasi religius 
pada kategori cukup hingga sangat tinggi , dengan 
persentase terbesar (72%) pada kategori tinggi , ya
itu orientasi rel igius intrinsik. Adapun kategori skor 
orientasi religius, berturut-turut adalah (a) sangat 
tinggi, apabila seseorang memperoleh skor yang 
termasuk dalam kategori sangat tinggi, itu berarti 
orientasi religiusnya berada pada titik ujung konti
num paling kanan yaitu orientasi religiusnya sangat 
intrinsik, (b) tinggi, apabila seseorang memperoleh 
skor yang termasuk dalam kategori tinggi , orientasi 
religiusnya berada pada titik kontinum bagian kanan 
yaitu orientasi religius intrinsik, (c) cukup , apabila 
seseorang memperoleh skor yang termasuk dalam 
kategori cukup , orientasi religiusnya berada pada 
titik kont inum yang di tengah yaitu orientasi reli
gius intrinsik dan ekstrinsik; orang tersebut memi
liki sifat-sifat orientasi religius intrinsik dan sifat
sifat orientasi religius ekstrinsik, (d) rendah, apabila 
seseorang memperoleh skor yang termasuk dalam 

kategori rendah, orientasi religiusnya berada pada 
titik kontinum bagian kiri ya itu orientasi religius 
ekstrinsik, (e) sangat rendah , apabila seseorang 
memperoleh skor yang termasuk dalam katego ri sa
ngat rendah, orientasi religiusnya berada pada titik 
kontinum ujung paling kiri yaitu orientasi religius 
yang sangat ekstrinsik. 

Tabel 9 menggambarkan bahwa subj ek yang 
tidak aktif dalam pelayanan gereja memiliki 
oricntasi religius pacta kategori cukup hingga sangat 
tinggi , dengan persentase terbesa r ( 72%) pada 
kategori cukup, yaitu orientasi reI igius intri nsik
ekstrin sik. 

Hasil dari Tabel 8 dan 9 mengindikasikan ada
nya perbedaan orientasi religius antara subjek yang 
aktif dan yang tidak aktif dalam pelayanan gereja. 
Sebagian besar (72%) subjek yang aktif dalam pela
yanan gereja memiliki orie ntasi religius intrin sik, 
sedangkan sebagian besar (72%) subjek yang tidak 
aktif dalam pelayanan gercja memiliki orientasi reli
gius intrinsik-ekstrinsik. Pada subjek penelitian ti
dak ditemukan adanya subjek yang memiliki orien
tasi relig ius pada kategori rendah dan sangat rendah, 
yaitu orientasi religius ekstrinsik dan sangat eks
trinsik. Tabel II mengungkapkan bahwa subjek pa
da rentang usia 36-40 tahun, 55.6% rnemiliki orien
tasi religius intrinsik. Subjek pada rentang usia 40
45 tahun , 53.8% memiliki orientasi religius intrin
sik. Subjek pada rentang us ia 46-50 ta hun, 40% 
memiliki orientasi religius intrinsik dan 40% memi
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Tahe18 
Orientasi Religius Subjek yang Aktifdalam Pelayanan Gereja 

Kategori Interval skor n % 
Sangat tinggi (Sangat intrinsik) X 2: 44.2 2 8% 
Tinggi (Intrinsik) 36.4 ~ X < 44.2 18 72% 
Cukup (Intrinsik-Ekstrinsik) 28.6 s X < 36.4 5 20% 
Rendah (Ekstrinsik) 20.8 ~ X < 28.6 o 0% 
Sangat rendah (Sangat ekstrinsik) X < 20.8 o 0% 

Jumlah 25 100% 

Tabe19 
Orientasi Religius Subjek yang Tidak AktVdalam Pelayanan Gereja 

Kategori Interval skor n % 
Sangat tinggi (Sangat intrinsik) X 2: 44.2 2 8% 
Tinggi (Intrinsik) 36.4 ~ X < 44.2 5 20% 
Cul<up (Intrinsik-Ekstrinsik) 28 .6 ~ X < 36.4 18 72% 
Rendah (Ekstrinsik) 20.8 ~ X <28.6 o o 
Sangat rendah (Sangat ekstrinsik) X < 20.8 o o 

Jumlah 25 100% 

liki orientasi religius intrinsik-ekstrinsik. Subjek 
pada rentang usia 51-55 tahun, 55.6% memiliki 
orientasi religius intrinsik-ekstrinsik. Subjck pada 
rentang usia 56-60 tahun, 55.6% memiliki orientasi 
religius intrinsik-ekstrinsik. Hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar subjek pada rentang usia 40
60 tahun memiliki orientasi religius intrinsik dan 
intrins ik-ekstrins ik. 

Tabel 12 mengungkapkan bahwa terdapat 15 orang 
subjek yang tidak diketahui lamanya berjcmaat. Sub
jek yang tidak diketahui lamanya berjemaat, 53.3% 
memiliki orientasi religius intrinsik-ekstrinsik, Sub
jek dengan lama berjemaat kurang dari 1 tahun, 
100% memiliki orientasi religius intrinsik-ekstrin
sik. Subjek dengan lama berjemaat 1-5 tahun, 58.8% 
memiliki orientasi religius intrinsik-ekstrinsik. Sub
jek dengan lama berjemaat 6-10 tahun, 50% memi
liki orientasi reli gius intrinsik. Subjek dengan lama 
berjemaat 11-15 tahun, 100% memiliki orientasi 
religius intrinsik. Subjek dengan lama berjemaat 
lebih dari 15 tahun, 80% memiliki orientasi religius 
intrinsik. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya 
hubungan antara lama berjemaat dan orientasi reli
gius, tampaknya subjek dengan lama berjernaat lebih 
dari atau di atas 5 tahun lebih banyak yang rnerniliki 
orientasi religius intrinsik . 

Basil dan Bahasan 

Hubungan KeakJijan dalam Pelayanan Gereja 
dengan Orientasi Religius 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui uji hipo
tesis dengan teknik uji U Mann-Whitney adalah z =
3.187, P = 0.00 1 < 0.05. Hal ini menu njukkan 
bahwa hipotesis yang diajukan o leh peneliti 
diterima. Ada perbedaan orientasi religius antara 
dewasa madya Kristen yang aktif dan yang tidak 
aktif dalam pclayanan gereja. Dewasa madya 
Kristen yang aktif dalam pelayanan gereja memiliki 
orientasi religius yang lebih intrinsik dibandingkan 
dewasa madya Kristen yang tidak aktif dal am 
pelayanan gereja. Sebagian besar subjek yang aktif 
dalam kegiatan pelayanan gereja memiliki orientasi 
religius intrinsik, sedangkan sebagian besar subjek 
yang tidak aktif dalam kegiatan peJayanan gereja 
memiliki orientasi religius intrinsik-ekstrinsik, 

Hardjana (1993) menyatakan bahwa pada orang 
yang merniliki orientasi religius intrinsik, prioritas 
mereka dalam beragama adalah menjalin relasi yang 
" int im" dengan Tuhan dan bukan untuk memenuh i 
kepentingan pribadi. Adapiin orang dengan orientasi 
religius yang intrinsik-ekstrinsik adalah orang yang 
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