
 

41 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Bab ini memuat gambaran Umum tentang lokasi penulis 

melakukan penelitian. Bagian ini berisi tentang: deskripsi lokasi penelitian, 

telaah informan penelitian, hasil wawancara dan hasil observasi. 

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di jemaat Gereja GSJA Amazing Grace, 

yang terletak di Jalan Fetor Funay BTN – Kolhua. Fokus penelitian ini 

terdapat pada Jemaat Gereja GSJA Amazing Grace yang saat ini bergereja di 

gedung Hotel Sylvia Budget It.1. 

4.1.1. Sejarah Singkat Gereja GSJA Amazing Grace 

Gereja GSJA Amazing Grace merupakan Gereja yang sudah 

berdiri hampir 27 tahun. Gereja GSJA Amazing Grace ini didirikan pada 

tahun 1994 dengan nama Gereja GSJA Kolose. Pada awal berdirinya Gereja 

GSJA Kolose, berada dibawah naugan Sinode atau BPD atau GSSJA (Gereja 

Sidang-sidang Jemaat Allah) di Indonesia maupun di NTT. Pada awal 

berdirinya Gereja GSJA Koloses pada tahun 1994, dengan pedeta yang 

melayani berjumlah 3 orang hingga pada tahun 2009 bulan Oktober.   

Tahun 2009 bulan oktober Gereja GSJA Kolose diganti nama dari 

GSJA Kolose menjadi GSJA Amazing Grace oleh Pedeta Mel Atok S.Th. 

Pendeta Mel Atok merupakan seorang pendeta yang melayani di Gereja GSJA 
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Amazing Grace hingga pada saat ini. Tahun 1999 merupakan tahun dimana 

pendeta Mel Atok mulai bertobat dari kehidupannya yang dulu dan 

memutuskan untuk menjadi penginjil tanpa melewati sekolah agama (telogia). 

Namun pada Bulan Mei tahun 2001 pendeta Mel Atok memutuskan untuk 

kulia telogia di tiga tempat yaitu : STT Baraca, STT Anugerah, dan Institut 

Kristen Jakarta hingga diwisuda tahun  2006.   

Pendeta Mel Atok menjadi Gembala pada tahun 2008 di Gereja 

GSJA Kolose hingga pada tahun 2009 bulan oktober di ganti nama menjadi 

Gereja GSJA Amazing Grace yang memiliki satu pendeta dengan jumlah 

jemaat 1000 orang diantaranya jemaat tetap berjumlah 600 orang dan jemaat 

simpatisan berjumlah 400 orang. Pendeta Mel Atok menyebut Gereja GSJA 

Amazing Grace dengan istilah lain “Bengkel Orang Berdosa”. Tujuannya 

adalah gereja sebagai tempat  orang-orang diperbaiki, dengan target berapa 

yang bisa dicari, dijangkau, serta memanggil orang-orang yang rindu datang 

kepada allah untuk bersama-sama bekerja keras untuk memberitakan Firman 

Tuhan tidak hanya leawat bergereja saja tapi bisa memberitakan Firman 

Tuhan lewat facebook, youtube,  dan tujuan dari gereja ini yang paling penting 

mencari orang yang malas gereja untuk bangkit kembali datang kepada Tuhan.  

 

 

 

 



 

43 
 

4.2. Telaah Informan Penelitian 

Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) 

orang. 10 (Sepuluh)  orang informan tersebut terdiri dari satu orang pendeta, 

dua orang majelis jemaat dan tujuh orang jemaat. Pemilihan informan secara 

purposive sampling merupakan cara pemilihan yang dilakukan dengan 

memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. 

Peneliti merangkum data informan pada tabel 4.1 yang ditetapkan sesuai 

kriteria masing-masing informan, yang peneliti anggap dapat membantu 

dalama penelitian. 

1. Ibu marthina adalah salah satu jemaat yang bergereja di Gereja GSJA 

Amazing Grace. Sebagai jemaat di Gereja tersebut tentunya Ia mengetahui 

betul mengenai Pendeta Mel Atok, dengan begitu penulis bisa lebih muda 

mengetahui tingkat kredibilitas pendeta Mel Atok dalam penyampaian 

kotbah. 

2. Pak Johan adalah Jemaat yang bergerja di Gereja GSJA Amazing Grace. 

Beliau adalah seseorang yang senang sekali dengan kotbah yang 

disampaikan oleh pendeta Mel Atok, dengan begitu penulis bisa 

mengetahui kredibilitas dari pendeta Mel Atok. 

3. Irna Pasaribu adalah seorang mahasiswa. Ia merupakan seorang partisipan 

di Gereja Amazing Grace. walaupun bukan jemaat tetap di Gereja 

Amazing Grace namun setiap hari minggu Ia bergereja di Jemaat tersebut 

dengan alasan Ia senang sekali mendengar kotbah pendeta Mel Atok. 

Sehingga peneliti beranggapan bahwa Ia memberikan informasi dan 
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tanggapannya mengenai kredibilitas pendeta Mel Atok pada saat 

berkotbah. 

4. Ibu Meri Bawa adalah jemaat tetap di Gereja GSJA Amazing Grace. 

sebagai jemaat tentunya sudah mengenal betul dengan pelayan mereka 

yakni pendeta Mel Atok sehingga peneliti bisa lebih mudah mengetahui 

tanggapannya mengenai kredibilitas pendeta Mel Atok. 

5. Yanti Tneh adalah seorang yang menyukai gaya penyampaian pendeta 

Mel Atok. Ia bukan jemaat di gereja tersebut tetapi ia juga tau betul 

mengenai gaya penyampaian kotbah dari pendeta Mel Atok. Alasan 

peneliti mengambil orang di luar jemaat tersebut karena bagi peneliti 

orang yang bukan jemaat tersebut pun bisa memberikan informasi 

mengenai kredibilitas pendeta Mel Atok dalam berkotbah. 

6. Shania Tualeu adalah Jemaat di Gereja GSJA Amazing Grace. sebagai 

jemaat di tempat tersebut peniliti bisa lebih banyak mengetahui informasi 

tentang tingkat kredibilitas pendeta Mel Atok. 

7.  Yereps Pellu adalah Jemaat di Gereja GSJA Amazing Grace. sebagai 

jemaat di tempat tersebut peniliti bisa lebih banyak mengetahui informasi 

tentang tingkat kredibilitas pendeta Mel Atok. 

8. Pendeta Apriany Menda-kana Wadu, S.Si, Teol adalah seorang pendeta 

yang melayani di Jemaat Amanau Tablolong. Sebagai sesama hamba 

Tuhan peneliti ingin mengetahui tanggapannya mengenai kotbah yang di 

sampaikan oleh pendeta Mel Atok, baik gaya penyampaian maupun isi 

kotbah. 
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9. Charles Sailana adalah seorang Majelis Jemaat. Sebagai majelis tentunya 

mereka juga biasa menyusun kotbah untuk disampaikan kepada jemaat 

karena peneliti ingin mengetahui tanggapan mengenai tingkat kredibilitas 

pendeta Mel Atok. 

10. Charles Sailana adalah seorang Majelis Jemaat. Sebagai majelis tentunya 

mereka juga biasa menyusun kotbah untuk disampaikan kepada jemaat 

karena peneliti ingin mengetahui tanggapan mengenai tingkat kredibilitas 

pendeta Mel Atok. 

Berikut profil informan yang dapat disajikan pada tabel 4.1 yang 

diuraikan berdasarkan umur, jenis kelamin dan status yang dapat penulis sajikan 

sebagai bahan refrensi untuk mempermudah dalam mengidentifikasi informan 

yang digunakan oleh penulis dalam hasil penelitian. 

Tabel 4.1. 

Daftar Informan Penelitian 

Jemaat Gereja GSJA Amazing Grace 

No  Nama Informan Umur Status Jenis 

Kelamin 

1 Ibu Marthina 39 tahun Jemaat Perempuan 

2 Pak johan 36 tahun Jemaat Laki-laki 

3 Irna Pasaribu 23 tahun Jemaat Perempuan 

4 Ibu Meri bawa 49 tahun Jemaat Perempuan 

5 Yanti Tneh 23 tahun Jemaat Perempuan 

6 Shania Tualeu 18 tahun Jemaat Perempuan 
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7 Yereps Pellu 31 tahun Jemaat Laki-laki 

8 Pdt. Apriany Menda-

kana Wadu, S.Si, Teol 

34 tahun Pendeta perempuan 

9 Charles Sailana 29 tahun Majelis jemaat Laki-laki 

10 Samuel M. Nggadas 60 tahun Majelis Jemaat Laki-laki 

Sumber : Data Primer Hasil Olahan Penulis, 2019 

4.3.  Hasil Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan ruang lingkup 

penelitian pada kotbah yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok pada setiap 

hari minggu di Gereja GSJA Amazing Grace. Sejalan dengan hal tersebut, 

maka peneliti memaparkan tentang fakta lapangan, baik dari hasil wawancara 

maupun hasil observasi penelitian. Hal yang kemudian menjadi pokok 

pembahasan adalah bagaimana tingkat kredibiltas pendeta Mel Atok dalam 

penyampaian kotbah menurut perspektif Aristoteles, yang telah dibagi dalam 

tiga indikator yakni sebagai berikut: 

 Ethos  

Ethos lebih menekankan sosok pribadi pendeta sebagai 

komunikator, dimana dalam poin ini kepribadian dan pembawaan diri 

pendeta menjadi tolak ukur kredibilitas di depan jemaat. Dalam ethos 

dibagi menjadi tiga bagian penting namun dalam penelitian penulis kali 

ini lebih menekankan tentang Inteligence. Sesuai dengan indikator 

penelitian penulis ingin mencari tahu tentang kemampuan pendeta Mel 
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Atok dalam penguasaan materi. Berikut ini adalah jawaban informan 

tentang tingkat kredibilitas dari pendeta Mel Atok berdasarkan hasil 

wawancara. 

Menurut pendeta Apriany Menda-kana Wadu, S.Si, Teol  

ketika diwawancarai oleh penulis mengenai tanggapan ibu pendeta 

tentang kemampuan pendeta Mel Atok dalam penyampaian dan 

penguasaan materi pada saat berkotbah, sebagai berikut: 

 “Menurut mama, gaya pembawaan kotbah pak Mel Atok baik 

dan penguasaan materi kotbah juga baik tapi terkadang terlalu 

emosianal dalam penyampaian kotbah”, (wawancara pada 

tanggal, 3 November 2019) 

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Charles 

Sailana selaku Majelis Jemaat mengenai kemampuan pendeta Mel 

Atok dalam penyampaian dan penguasaan materi pada saat berkotbah. 

Berikut penuturannya dalam hasil wawancaradengan penulis:  

”Menurut saya gaya kotbah pendeta Mel Atok adalah gaya 

kotbah yang kebanyakan di gunakan oleh para misionaris atau  

pengijil yaitu gaya penyampaian kotbah yang berapi-api. 

Sedangkan untuk penguasaan materi kotbah  menurut saya 

yang selama ini saya ikuti kotbahnya bagi saya penguasaan 

materinya baik, jelas dan tepat sasaran”, (Wawancara pada 

tanggal, 3 November 2019 ). 
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Majelis Jemaat yakni bapak Samuel M. Nggadas ketika di 

wawancarai penulis juga mengatakan :   

 “Menurut saya penyampaian kotbah Pak Mel Atok Nada 

suaranya sangat tajam. oleh karena itu, kalau bisa di kurangi 

sebab sebagai seorang hamba Tuhan dalam hal ini harus juga 

menyampaikan kotbah yang lembut sebab setiap orang yang 

mendengarkan mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. 

Sedangkan untuk penguasaan materi pendeta Mel Atok sangat 

baik penguasaan materinya”, (Wawancara pada tanggal, 3 

November 2019). 

 

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh ibu Marthinan 

mengenai kemampuan pendeta Mel Atok dalam penyampaian dan 

penguasaan materi pada saat berkotbah. Berikut penuturannya dalam 

hasil wawancara dengan penulis:  

 “Pendapat saya tentang kotbah yang biasa disampaikan oleh 

pendeta Mel Atok yaitu mudah di mengerti, singkat, padat dan 

jelas sementara untuk penguasaan materi menurut saya sangat 

menguasai materi kotbahnya karena apa yang disampaikan 

kepada jemaat betul-betul tersusun dengan baik dan dapat 

dijelaskan kepada jemaat pun dengan baik ”, (Wawancara 

Pada tanggal, 22 Oktober 2019). 

Bapak Johan selaku Jemaat di tempat tersebut, ketika 

diwawancarai penulis juga mengatakan : 

 “Tanggapan saya mengenai kotbah yang disampaikan 

pendeta Mel Atok yaitu mudah dimengerti dan untuk 

penguasaan materi Menurut saya tidak ada pendeta yang 

sempurna tetapi bagi saya pendeta Mel Atok dalam 

penguasaan materinya bagus  ”, (Wawancara pada tanggal, 

22 Oktober 2019). 
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Irna Pasaribu selaku Jemaat di tempat tersebut, ketika di 

wawancarai penulis juga mengatakan :  

“Setiap kotbah yang disampaikan menggunakan tema, dari 

tema tersebut barulah dijabarkan seperti masalah utamanya 

apa setelah itu barulah memberikan solusi dari masalah 

tersebut sedangkan cara pembawaan kotbahnya sangat keras 

tetapi apa yang disampaikan dapat dipahami dan Untuk 

penguasaan materinya baik terlihat dari cara pembawaan 

serta penjelasannya yang mudah di mengerti”, (Wawancara 

Pada tanggal, 23 Oktober 2019). 

 

Ibu Meri Bawa selaku Jemaat, ketika di wawancarai penulis 

juga mengatakan :  

 “Menurut saya kotbah yang disampaikan bagus karena 

sesuai dengan kehidupan yang dialami setiap hari  sedangkan 

untuk penguasaan materi menurut saya beliu Sangat 

menguasai karena yang disampaikan mudah untuk dimengerti 

lewat contoh-contoh yang disampaikan”, (Wawancara pada 

tanggal, 23 Oktober 2019).  

 

Lain hal yang dikemukakan oleh Yanti Tneh, ketika di 

wawancarai oleh penulis, ia mengatakan bahwa: 

 “Menurut saya secara pribadi bagus, karena pada umumnya 

pendeta Mel Atok tidak sama dengan pendeta-pendeta 

lainnya. Setiap kotbah yang disampaikan ada fakta kehidupan 

yang diangkat di dalamnya seperti setiap bacaan yang ada 

dalam alkitab dicontohkan dengan sebuah kisah atau contoh 

nyata baik itu kisah yang Dia alami ataupun kisah oranglain 

yang diceritakan tidak hanya itu dalam berkotbah pendeta 

Mel Atok membuat jemaatnya merasa rileks seperti 

memasukan humor pada saat kotbah berlangsung. Humor 

yang disampaikan bukan sekedar humor untuk ketawa- 

ketawa tapi dalam humor tersebut ada suatu pelajaran yang 

dapat kita ambil jadi secara tidak langsung gaya bicaranya 

keras, mudah dimengerti maksud dan tujuan dari kotbah 
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tersebut sedangkan bicara tentang kemampuan pendeta Mel 

Atok dalam berkotbah yang pertama tentang penguasaan 

materi menurut saya sebagai jemaat kurang memahami 

tentang isi Firman Tuhan tapi yang pasti apa yang 

disampaikan pendeta Mel Atok betul-betul dapat saya 

mengerti dengan baik seperti walaupun saya tidak mengerti 

isi Firman Tuhan dengan baik tetapi dari cara penjelasan baik 

melalui materi atau contoh-contoh, saya bisa mengerti 

maksud dan tujuan dari Firman tersebut. Sementara 

penyampain kotbahnya sangat menarik karena seperti yang 

dijelaskan diawal bahwa pendeta Mel Atok selalu 

menyisihkan humor dalam setiap kotbah sehingga tidak 

kelihatan membosankan”, (Wawancara pada tanggal, 23 

Oktober 2019). 

 

Shania Tualeu selaku Jemaat, ketika di wawancarai penulis 

mengatakan :  

“Menurut saya cara penyampaian kotbah pendeta Mel Atok 

sudah baik, mudah dimngerti dan untuk Penguasaan materi 

pendeta Mel Atok dalam berkotbah sangat baik, karena 

pendeta Mel Atok  dalam penyampaian materi kotbah Firman 

Tuhan yang diambil sebagai patokan kemudian Ia mengambil 

refrensi lain seperti teori-teori menurut para ahli dan yang 

berkaitan dengan Firman Tersebut barulah dikaitlan dengan 

contoh kehidupan sehari-hari ”, (Wawancara Pada tanggal, 

25 Oktober 2019). 
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Pendapat tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Bapak 

Yereps Pellu yang juga merupakan jemaat tersebut, mengenai kemampuan 

pendeta Mel Atok dalam penyampaian dan penguasaan materi pada saat 

berkotbah yang mengungkapkan bahwa :  

“Menurut saya pendeta Mel Atok adalah seorang pendeta 

yang sangat enerjik, dan tegas. Dalam kotbah yang biasa ia 

sampaikan selalu menekankan tentang pertobatan dan tidak 

suka berkompromi dengan namanya perbuatan dosa karena Ia 

berniat semua orang kristen bertobat supaya tidak hanya 

menjadi orang kristen simbolis saja dan Untuk penguasaan 

materi pendeta Mel Atok memiliki cakrawala berpikir yang 

luas setiap contoh yang Ia sampaikan selalu berkaitan dengan 

Firman yang Ia sampaikan serta Ia sangat alkitabiah. Jadi 

untuk penguasaan materi sangat bagus”, (Wawancara Pada 

tanggal, 25 Oktober 2019). 

 

 Pathos  

Pathos lebih menekankan pada kekuatan pesan yang di 

bangun oleh pendeta, artinya bagaimana pendeta mampu menampilkan 

daya tarik emosional, sehingga mampu membangkitkan perasaan jemaat 

setelah mendengarkan kotbah. Pathos di bagi menjadi beberapa poin 

penting namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada love-

hate yakni bagaimana perasaan dari jemaat setelah mendengarkan kotbah 

yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Berikut ini adalah tanggapan 

dari para informan mengenai perasaan mereka setelah mendengarkan 

kotbah pendeta Mel Atok :   
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Menurut pendeta Apriany Menda-kana Wadu, S.Si, Teol  

ketika diwawancarai mengenai tanggapannya tentang contoh-contoh 

yang digunakan pendeta Mel Atok masuk akal atau tidak dengan Firman 

yang dibawakan, menuturkan bahwa : 

 “soal penyampaian kotbah yang dikaitkan dengan contoh 

menurut mama sah-sah saja karena pak pendeta Mel Atok 

sangat konsektual dalam memberikan kotbah baik contoh yang 

dimulai dari hal-hal yang biasanya di alami dalam kehidupan 

sehari-hari hanya terkadang Mel Atok membicarakan konteks 

baru masuk teks”, (Wawancara pada tanggal, 3 November 

2019). 

Sedangkan menurut Majelis Jemaat, Bapak Charles Sailana 

mengungkapkan bahwa:  

“Sebagai orang yang sering menyusun kotbah menurut saya 

apa yang disampaikan pak Mel Atok dengan menggunakan 

contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari jemaat bagi 

saya 70% sampai 80% itu benar dan masuk akal serta tepat 

sasaran karena bagi orang kupang kotbah semacam itu lebih 

membuat mereka mengerti dan memahami apa yang mau 

disampaikan oleh penghotbah”, (Wawancara pada tanggal, 3 

November 2019). 

 

Menurut Majelis Jemaat, Bapak Samuel M. Nggadas 

mengungkapkan bahwa:  

“Menurut saya kotbah yang disampaikan dengan contoh-contoh 

konkrit sangat perlu agar jemaat bisa mudah mengerti dan mau 

menerima kotbah yang disampaikan”, (Wawancara pada 

tanggal, 3 November 2019). 
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Menurut ibu Marthina, ketika diwawancarai mengenai  

perasaannya setelah mendengarkan kotbah pendeta Mel Ia menuturkan 

bahwa : 

 “Saat mendengarkan kotbah dan saya merasa kotbah itu cocok 

untuk saya, saya tidak marah, atau merasa di sindir tetapi saya 

jadikan itu sebagai suatu bahan koreksi dalam diri saya untuk 

menjadi lebih baik”, (Wawancara pada tanggal, 22 Oktober 

2019). 

Bapak Johan mengungkapkan bahwa : 

“Perasaan saya merasa bersalah, karena ternyata yang saya 

lakukan seharusnya tidak boleh dilakukan”,(Wawancara 

pada tanggal, 22 Oktober 2019). 

 

Sedangkan Menurut Irna Pasaribu mengungkapkan bahwa : 

“Perasaan saya lebih banyak bersalah, menyesal karena apa 

yang disamapaikan ternyata sesuatu yang pernah dilakukan 

dan itu tenyata salah dengan yang TUHAN mau contoh : 

tentang kasihilah orangtua Mu sedangkan dalam kehidupan 

sehari-hari suka melawan dll serta dalam penyampainnya pun 

tegas sehingga betul-betul kita marasa bersalah”, 

(Wawancara pada tanggal, 23 Oktober 2019). 

 

Penuli melakukan wawancara dengan ibu Meri Bawa selaku 

jemaat tersebut mengemukakan bahwa: 

“Saya merasa damai, lebih tenang dan merasa lebih kuat dari 

masalah yang sedang dihadapi”. (Wawancara pada tanggal, 

23 Oktober 2019). 
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Adapun tanggapan mengenai perasaannya setelah 

mendengarkan kotbah pendeta Mel Atok di paparkan oleh Yanti 

Tneh , saat diwawancarai oleh penulis adalah: 

“Perasaan setelah mendengarkan kotbah saya merasa damai 

dan apa yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam pikiran 

saya, saya menjadi tau. Setelah mendengarkan kotbah saya 

merasa saya mengetahui hal-hal baru tentang Firman Tuhan 

yang sebelumnya tidak saya ketahui”, (Wawancara pada 

tanggal, 23 Oktober 2019). 

 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama 

Shania Tualeu adalah: 

“saya merasa tenang serta beban yang saya rasakan sedikit 

berkurang”, (Wawancara pada tanggal, 25 Oktober 2019). 

 

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh 

Bapak Yereps Pellu yakni : 

“Perasaan saya kotbah pendeta Mel Atok sebagai teguran 

yang nyata bagi saya walaupun keras”, (Wawancara pada 

tanggal, 25 Oktober 2019). 

 

 Logos 

Logos berkaitan dengan kemampuan pendeta yang secara 

intelek mengatakan sesuatu secara rasional dan argumentatif. Logos lebih 

menekankan pada kemampuan komunikator mengolah pesan dan data-data 

yang faktual, agar menarik perhatian jemaat. Logos terdapat beberapa poin 

didalamnya namun pada penelitian ini penulis mengambil satu poin yakni 

arrangement (pengetahuan). Berikut tanggapan jemaat mengenai kualitas 

(fakta, benar dan bukti) dari isi kotbah pendeta Mel Atok. 
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Pendapat yang pertama di kemukakan oleh pendeta Apriany 

Menda-kana Wadu, S.Si, Teol mengenai kotbah yang disampaiakan dapat 

di percaya atau tidak?  

“Kalau soal percaya atau tidaknya  menurut mama, ma tidak 

setuju dengan pertanyaan tersebut karena bagi mama setiap 

penghotbah yang berkotbah Roh kudus bekerja diatasnya  

masalah benar atau tidak biarlah menjadi urusan Dia dengan 

Tuhan karena akhirnya setiap pekerja harus 

bertanggungjawab akan apa yang di kerjakan”, (Wawancara 

pada tanggal 3 November 2019). 

 

  

Bapak Charles Sailana selaku Majelis Jemaat mengemukakan 

bahwa : 

“Mengenai dapat dipercaya atau tidak kembali lagi ke diri 

kita masing-masing tapi menurut saya selama semua yang 

disampaikan itu berupa kebenaran Firman Tuhan maka  wajib 

dipercayai dan harus diteliti juga”, (Wawancara pada 

tanggal 3 November 2019). 

 

Sedangakan tanggapan Bapak Samuel M. Nggadas mengenai 

kotbah pendeta Mel Atok dapat di percaya atau tidak? Adalah : 

“Menurut saya kotbah yang disampaikan dapat dipercaya 

alasan saya karena semua yang diambil itu merupakan fakta 

dari kebenaran Firman Tuhan yang disampaikan”, 

(Wawancara pada tanggal 3 November 2019). 

 

Menurut ibu Marthina selaku Jemaat di tempat tersebut, 

ketika diwawancarai oleh penulis mengenai tanggapannya tentang kualitas 

(fakta, benar, bukti) kotbah dari pendeta Mel Atok, berikut ini adalah 

penuturannya :  
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“Menurut saya kotbah yang disampaikan oleh pendeta Mel 

Atok itu benar-benar masuk akal karena apa yang 

disampaikan sesuai dengan hal-hal yang di alami dalam 

kehidupan sehari-hari contohnya : tentang hal mencuri dalam 

hal ini bukan hanya mencuri uang, mencuri perhiasan yang 

banyak tetapi yang namanya mencuri walaupun sedikit tetap 

dinyatakan mencuri seperti mengambil uang dua ribu di 

dalam dompet mama atau bapa dll ”, (Wawancara pada 

tanggal, 22 Oktober 2019).    

 

Bapak Johan ketika di wawancarai penulis juga mengatakan 

bahwa:  

 “Menurut saya masuk akal contohnya kita berani menolak 

tawaran yang besar tetapi salah dengan apa yang Tuhan mau, 

pada hal selama ini anggapan banyak orang itu hal baik 

dengan kata lain berani menentang yang salah walapun 

seorang diri”, (Wawancara pada tanggal, 22 Oktober 2019).    

 

Penulis melakukan wawancara dengan Irna Pasaribu, selaku 

Jemaat tersebut menuturkan bahwa : 

 “Menurut saya masuk akal karena apa yang disampaikan 

dibuktikan menggunakan Firman Tuhan atau segalah sesuatu 

yang dibicarakan beralaskan Firman Tuhan” ”, (Wawancara 

pada tanggal, 23 Oktober 2019).    

 

Menurut ibu Meri Bawa mengungkapkan bahwa: 

 “Masuk akal contohnya mencuri dalam Firman menjelaskan 

bahwa jangan mencuri karena dosa. Kotbah yang sampaikan 

pun di perkuat tidak hanya dengan menggunakan Firman 

Tuhan tetapi juga menggunakan teori dari para ahli dan dapat 

dipercaya karena sesuai dengan fakta karena beralaskan 

Firman Tuhan serta contoh yang digunakan diambil dari 

kehidupan sehari-hari”, (Wawancara pada tanggal, 23 

Oktober 2019).    
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Sedangkan menurut Yanti Tneh, dari wawancara yang 

dilakukan bersama penulis Ia mengemukakan:  

 “Sejauh ini saya belum pernah mendengar kotbah yang 

disampaikan tidak masuk akal. Jadi menurut saya kotbah 

yang selama ini saya dengar masuk akal dan selalu ada 

kaitannya dengan Firman Tuhan. Misalnya kotbah yang saya 

pernah dengar tentang hubungan antara suami dan istri ketika 

menghadapi suatu masalah, sebagai seorang istri ketika ada 

masalah tidak diperbolehkan untuk lari dari masalah tersebut 

dan memilih chatting dengan orang lain baik itu teman 

cowok, mantan atau suami orang karena hal tersebut bisa 

menimbulkan rasa nyaman yang berujung pada 

perselingkuhan. Tetapi harus diselesaikan secara pribadi 

antara suami dan istri. Contoh tersebut memang dalam realita 

kehidupan ada ”, (Wawancara pada tanggal, 23 Oktober 

2019).   

  

Shania Tualeu mengungkapkan bahwa :  

 “Ya, masuk akal. Contohnya kotbah tentang hal memilih 

pasangan harus satu keyakinan dengan begitu arah tujuan 

dalam kehidupan pun satu arah serta dengan begitu kita sudah 

mengikuti perintah Firman Tuhan”, (Wawancara pada 

tanggal, 25 Oktober 2019). 

 

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh 

Bapak Yereps Pellu yakni: 

 “Menurut saya yang tidak masuk akal itu istilah-istilah atau 

perumpamaan yang digunakan menurut saya tidak masuk 

akal seperti nama atau ceritanya tetapi setelah dikaitkan 

dengan Firman Tuhan dan kehidupan kita sehari-harinya 

maka cerita tersebut masuk akal, terlepas dari itu cerita nyata 

atau bukan atau bahkan itu hanya imajinasi yang dibuat 

seperti kenyataan”, (Wawancara pada tanggal, 25 Oktober 

2019). 
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4.4. Hasil Observasi 

Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil pengamatan pribadi peneliti 

tentang Tingkat Kredibilitas Jemaat Terhadap Pendeta Mel Atok sebagai 

Komunikator Dalam Penyampaian Kotbah Hari Minggu Menurut Perspektif 

Aristoteles di Gereja GSJA Amazing Grace. Gereja Amazing Grace memiliki 

satu pendeta yang melayani, dan di bantu oleh teman-teman pelayanan 

lainnya. Pada observasi penulis mengambil sampel satu orang pendeta dan 

dua orang majelis jemaat yang bukan berasal dari Gereja tersebut. Alasan 

penulis karena yang pertama, gereja tersebut hanya memiliki satu pendeta 

yaitu pendeta Mel Atok. Kedua, menurut penulis jika penulis mengambil 

pendeta dan majelis jemaat dari luar Gereja Amazing Grace dengan alasan 

penulis ingin mencari, pendeta dan majelis jemaat yang netral saat memberi 

tanggapan mengenai pendeta Mel Atok tanpa memihak. 

Penulis melakukan observasi pada tanggal 13 dan 20 Oktober 2019. 

Minggu pertama dan kedua yang penulis lakukan yaitu mengikuti kebaktian 

pada pagi hari pukul 08.30 wita. Tempat kebaktian di Hotel Sylvia Budget 

it.1. Hasil pengamatan penulis pada minggu pertama dan kedua, yakni pada 

saat jemaat sampai di lobby Hotel Sylvia  sudah ada dua orang yang bertugas 

untuk menyambut kedatang jemaat. Setelah jemaat sudah diarahkan masuk 

ke dalam lif untuk menuju ke lantai 4, pada saat pintu lif terbuka jemaat 

sudah di sambut ramah, oleh dua petugas yang ada di depan lif untuk 

mempersilakan jemaatnya untuk duduk. Jemaat yang datang mengikuti 
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ibadah sangatlah banyak, yang terdiri dari orang dewasa, anak mudah dan 

anak-anak sekolah minggu. 

Pengamatan penulis mengenai tata  ibadah di Gereja GSJA Amazing 

Grace, mereka lebih mengutamakan Firman Tuhan yang dimana pujian yang 

dinyanyikan dua sampai tiga pujian. Sementara waktu untuk Firman Tuhan di 

perbanyak bisa satu sampai dua jam lebih. Dalam penyampaian Firman 

dengan waktu yang cukup lama tidak terlihat jemaat merasa bosan, jenuh dan 

mengantuk bahkan mereka lebih antusias untuk mendengarkan Firman 

Tuhan. Setiap jemaat yang ada tidak terganggu dengan hal-hal lain seperti 

tangisan anak-anak, serta tidak ada anak yang berlari kesana-kemari karena 

semua anak yang datang bersama orang tua sudah disiapkan ruangan kusus 

bagi anak-anak untuk mendegar dan membaca Firman Tuhan yang di pimpin 

oleh guru sekolah Minggu. Anak-anak yang ada maju kedepan altar dalam 

kebaktian yaitu pada saat doa Firman, disitu semua anak diarahkan kedepan 

untuk di doakan oleh pak pendeta setelah itu barulah mereka kembali ke 

dalam ruangan yang disiapkan. 

Dari hasil pengamatan penulis mengenai isi kotbah yang disampaikan 

oleh pendeta Mel Atok, menurut penulis sangat menarik karena setiap kotbah 

yang disampaikan setiap minggunya menggunakan tema dan tema tersebut 

bisa di bahas selama dua minggu atau bahkan lebih. Kotbah yang 

disampaikan seperti halnya kita menonton sinetron di TV yang selalu 

bersambung ke minggu berikutnya. Hal tersebut yang membuat jemaat 

merasa penasaran dari kelajutan kotbah tersebut maka, dengan sendirinya 
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pada minggu berikutnya jemaat hadir kembali untuk mendengarkan 

kelanjutan dari kotbah tersebut. 

Pengamatan penulis selama dua minggu awal penulis melakukan 

observasi menurut penulis isi kotbah pendeta Mel Atok pada saat 

penyampaian kotbah sangat tersusun rapi mulai dari tema, masalah, contoh 

dan solusi di kemas secara secara baik dan disampaikan pun dengan gaya 

yang membuat orang tidak bosan untuk mendegar apa yang disampaikan. 

Setiap kotbah yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok disertai dengan teori 

yang memperkuat tentang apa yang Ia sampaikan tetapi selalu berkaitan 

dengan Firman Tuhan. Dari hasil pengamatan penulis mengenai gaya serta 

kemampuan pendeta Mel Atok dalam penyampaian kotbah jika dikaitkan 

dengan perspektif Aristoteles yakni Ethos, Pathos dan Logos sebagai berikut:  

pertama, ethos. Lebih menekankan pada kemampuan pendeta Mel 

Atok sebagai komunikator dalam penyampaian dan penguasaan materi 

kotbah menurut penulis sesuai uraian diatas gaya dan penyampaian kotbah 

pendeta Mel Atok saangat baik karena apa yang disampaikan mampu untuk 

di pertanggungjawabkan dan apa yang di sampaikan selalu berkaitan dengan 

Firman Tuhan sementara gaya penyampaiannya tegas, kasar dan penuh 

dengan dimika (suara yang naik turun).  

Kedua, pathos. Dalam hal ini lebih menekankan pada perasaan dari 

jemaat setelah mendengarkan kotbah (marah, senang, benci dll). Perasaan 
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penulis setelah mendengarkan kotbah pendeta Mel Atok yakni rasa damai, 

serta bagi penulis menambah pengetahuan penulis tentang alkitab.  

Ketiga, logos. Pada hal ini lebih menekankan pada kualitas (fakta, 

benar dan bukti) isi kotbah. Menurut penulis setiap kotbah yang disampaikan 

tersusun dengan rapi dan disertai dengan data yang lengkap. Kotbah yang 

disampaikan dapat di pertanggungjawabkan karena Firman yang diambil di 

perkuat dengan teori para ahli, para penginjil yang lain dan disertai bukti 

nyata yakni contoh yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. 


