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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini menjelaskan perkembangan gereja BNKP Padang. Penelitian ini juga 

menjelaskan tentang latar belakang berdirinya BNKP mula dan proses perkembangan jemaat dan 

struktur tata cara gereja sehingga membentuk suatu gereja BNKP yang dari suku Nias untuk 

mebentuk suatu tempat ibadah . Kondisi gereja BNKP dulu  masih berbentuk kayu dan belum 

banyak jemaat. Setelah itu warga jemaat semakin bertambah dan membuat inisiatif warga jemaat 

Nias di Padang membentuk gereja. 

 Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial dengan menggunakan metode penelitian 

sejarah. Penelitian sejarah terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan 

historiografi. Tahap heuristik merupakan tahap pegumpulan data, tahap ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data melalui studi pustaka, penelitian lapangan, dan studi sejarah lisan. Studi 

pustaka dan penelitian lapangan dilakukan untuk mencari sumber tertulis, diantaranya arsip-arsip 

tentang perkembangan gereja BNKP Padang, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berhubungann 

dengan perkembangan gereja BNKP secara umum dan terkhususnya Padang. Sumber lisan 

diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung proses perkembangan 

gereja BNKP Padang, tokoh masyarakat Nias, pihak gereja, penatua gereja BNKP Padang. 

Sumber dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara tersebut kemudian 

dilakukan kritik sumber dengan menemukan keabsahan dari data yang diperoleh lalu 

diinterpretasikan. Metode terakhir adalah historiografii yaitu penulisan. 

 Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi  perkembangan gereja yang 

jemaat yang awal 1975 tahun 1.342 dan pada tahun 2002 sebanyak 4641  dan struktur nya 

semakin jelas adan juga tata cara gereja BNKP di Kota Padang dan warga jemaatnya semakin 

bertambah. Kondisi ini dapat dilihat dari pembangunan yang dialami oleh gereja BNKP Padang. 

Perkembangan yang bertambah untuk mendirikan gereja sangat lah nampak bagi warga jemaat 

Nias untuk dapat beribadah di Gereja. Melalui skripsi ini memberikan gambaran tentang 

perkembangan gereja BNKP Padang sebelum dan setelah menjadi Gereja BNKP Padang yang 

besar dan banyak warga jemaat.  

 

 


