
SL Questionnaire 

 

Nama  :           Index  :  

Berikanlah kepada tiga orang teman CG/ministry-mu yang pernah bekerja sama denganmu untuk mengisisaya 
dengan tanda kali (X). 

Kuncisaya : 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju,  4 = Ragu-ragu, 5 = Setuju, 6= Agak Setuju, 7 = Sangat setuju 

No Persayataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Teman cellgroup/ministry akan mencari bantuan dari saya jika mereka punya 
masalah pribadi. 

       

2 
Saya menekankan pentingnya memberikan kontribusi yang nyata kepada 
cellgroup/ministry. 

       

3 
Saya bisa mengetahui apakah sesuatu dalam pelayanan berjalan beres ataukah 
tidak. 

       

4 
Saya memberikan teman cellgroup/ministry saya  tanggung jawab penuh untuk 
membuat keputusan penting yang berkaitan dengan peran mereka sendiri. 

       

5 Saya memprioritaskan pengembangan rohani teman cellgroup/ministry saya        

6 
Saya lebih peduli tentang kesuksesan teman cellgroup/ministry saya lebih dari 
diri saya  sendiri. 

       

7 Saya memegang standar etika yang tinggi.        
8 Saya peduli tentang kesejahteraan pribadi teman2 cellgroup/ministry saya        
9 Saya selalu tertarik untuk membantu teman2 cellgroup/ministry saya        

10 Saya mampu memikirkan masalah yang kompleks.        

11 
Saya mendorong teman cellgroup/ministry saya untuk menangani keputusan 
penting sendiri 

       

12 
Saya tertarik dalam memastikan teman cellgroup/ministry saya mencapai target 
pertumbuhan rohani mereka. 

       

13 
Saya menempatkan kepentingan teman cellgroup/ministry saya di atas 
kepentinga saya sendiri. 

       

14 Saya selalu jujur.        

15 
Saya punya waktu untuk berbicara dengan teman cellgroup/ministry saya secara 
pribadi seperti one to one. 

       

16 Saya terlibat aktif dalam kegiatan JOY        
17 Saya memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang JOY dan tujuannya.        

18 
Saya memberikan teman cellgroup/ministry saya kebebasan untuk menangani 
situasi sulit dalam cara terbaik mereka . 

       

19 
Saya membagikan pengalaman saya yang memungkinkan  teman 
cellgroup/ministry untuk mengembangkan kehidupan rohani mereka. 

       

20 
 Saya mengorbankan kepentingan saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan 
teman cellgroup/ministry saya. 

       

21 
Saya tidak kompromi dengan nilai-nilai selain nilai JOY  untuk mencapai tujuan 
tertentu 

       

22 
Saya bisa mengenali ketika teman cellgroup/ministry saya merasa sedih tanpa 
bertanya kepada mereka. 

       

23 Saya mendorong teman cellgroup/ministry saya untuk terlibat lebih aktif di JOY        
24 Saya bisa memecahkan masalah pelayanan dengan ide-ide baru atau kreatif.        

25 
 Jika teman cellgroup/ministry saya perlu membuat keputusan penting mereka 
tidak perlu berkonsultasi  dengan saya. 

       

26 
Saya selalu ingin tahu tentang target pertumbuhan  teman cellgroup/ministry 
saya. 

       

27 
Saya melakukan apa yang saya bisa untuk membuat pelayanan teman 
cellgroup/ministry saya lebih mudah. 

       

28 Saya menghargai kejujuran lebih dari keuntungan.        


