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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

peneliti memperoleh kesimpulan yaitu, melalui penelitian ini dapat diketahui latar 

belakang keterbukaan jemaat GKJ Sehati Desa Kolam terhadap perbedaan suku 

yang ada di dalam gereja. Kemudian diketahui faktor pendorong dan penghambat  

proses perkembangan GKJ Sehati Desa Kolam. Bagaimana perkembangan sejarah 

GKJ Sehati, mulai dari perkembangan jumlah populasi jemaat, serta sarana dan 

prasarana gereja. Berikut simpulannya : 

1. Latar belakang  terwujudnya keberagaman jemaat GKJ Sehati adalah 

karena sikap terbuka dari suku jawa yang perdama di GKJ Sehati yang 

menjadi alasan mengapa jemaat GKJ Sehati menjadi beragam. 

2. Faktor pendorong dan penghambat dalam perkembangan GKJ Sehati 

antara lain : 

Faktor Pendorong : 

1. Letak geografis dan keadaan lingkungan 

2. Ramah tamah suku Jawa 

3. Keterpaksaan memeluk agama 

4. Agama keturunan 
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Faktor Penghambat : 

A. Adanya tradisi Kejawen pada masyarakat 

B. Munculnya Gereja kesukuan seperti HKBP (Huria Kristen Batak Toba) 

C. Perpindahan domisili Jemaat GKJ Sehati 

  Kemudian berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa 

perkembangan sejarah GKJ Sehati menunjukkan adanya perkembangan sarana 

dan prasarana gereja, sampai pada pertambahan populasi jemaat. Pengaruh 

perkawinan campuran pada jemaat GKJ Sehati juga salah satu faktor yang  

menambah jumlah populasi jemaat GKJ Sehati 

 Hasil penelitian juga menyatakan bahwa konsep eksistensi multikultural 

benar masih terjadi di lingkungan GKJ Sehati Desa Kolam. Dimana peneliti 

melihat secara langsung dan mengamati proses interaksi yang berlangsung pada 

jemaat GKJ Sehati. Eksistensi multikultural tersebut terjadi yang walaupun dalam 

proses perkembangannya banyak mengalami tantangan dan hambatan yang 

mungkin dapat meredupkan konsep eksistensi tersebut. Dengan demikian 

rumusan masalah yang dijadikan peneliti sebagai dasar penelitian sesuai dengan 

hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan.   
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5.2. Saran   

  Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepada seluruh Jemaat GKJ Sehati Desa Kolam, adalah untuk menjaga 

kerukunan umat beragama dengan masyarakat lain yang berada di sekitar 

Desa Kolam dan menjalin komunikasi yang baik untuk mencapai 

hubungan sosial yang selaras, seimbang dan serasi. 

2. Peneliti juga berharap seluruh Jemaat GKJ Sehati untuk tetap menjaga 

keseimbangan dalam keberagaman  etnis yang ada di lingkunganb gereja. 

Agar konsep multikultural yang menjadi ikon penting dan untik di dalam 

perkembangan gereja dapat bertahan sebagai bentuk identitas Gereja. 

3. Peneliti juga berharap untuk seluruh Jemaat GKJ Sehati supaya 

menghargai segala bentuk perbedaan etnis yang mungkin dapat memicu 

terjadi konflik untuk menciptakan damai sejahtera kepada seluruh anggota 

jemaat. 
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