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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia memiliki kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Hal tersebut 

berhubungan dengan psikologis setiap orang, sehingga kebutuhan rohani 

bukan fisik itu sendiri, melainkan jiwa manusia yang paling dalam. Salah satu 

kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka yaitu 

dengan melakukan ibadat. Ibadat mencakup segala tindakan yang tidak 

dibatasi pada pengakuan iman saja, tetapi semua tindakan yang dimaksud 

untuk mengabdi kepada Tuhan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V tahun 2016, ibadat 

memiliki makna segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan 

untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri 

sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Sedangkan 

menurut bahasa ibadat adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan 

akan aturan-aturan agama. Setiap manusia meyakini bahwa melakukan ibadat 

adalah sebuah bentuk perjumpaan manusia dengan Tuhannya, dengan  

berbagai macam corak sesuai dengan pengalaman iman dari setiap individu 

atau kelompok dan juga penghayatan dari setiap agama yang dianut. Indonesia 

memiliki enam agama yang diakui dan masing-masing memiliki cara yang 

beragam dalam melakukan ibadat sebagai sarana untuk mengekspresikan 

imannya. Salah satu agama yang ada di Indonesia adalah agama Kristen. 
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Kristen merupakan salah satu agama yang bermula dari pengajaran 

Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih sebagai tokoh utama agama ini. Yesus 

Kristus adalah putra dari seorang wanita perawan yang bernama Maria. Kristen 

sudah ada sekitar 4-8 Masehi pada masa kekuasaan Raja Herodes. Agama ini 

bersifat etik, sejarah, universal, monotheis dan penebusan, dimana pekerjaan 

Yesus Kristus, yaitu mencakup lebih dari lima ratus sekte atau aliran dengan 

gerejanya masing- masing. Di antara sekte-sekte tersebut yang terbesar adalah: 

Katolik, Roma, Katolik Ortodoks, Anglikan, dan Protestan (Faridi, 2001:71). 

Dalam agama Kristen ibadah dilakukan secara individu ataupun bersama-sama 

yang pada umumnya setiap gereja memiliki jadwal ibadah masing-masing.  

Ibadah dimulai dengan doa pembuka oleh pemimpin pujian, doa 

pembukaan diikuti dengan penyembahan atau pujian-pujian dengan 

menyanyikan lagu-lagu disertai dengan ekspresi dalam penyembahan seperti 

mengangkat tangan, tepuk tangan, dan bersujud. Berikutnya yaitu kesaksian 

yang disampaikan oleh beberapa jemaat yang ingin membagikan kebaikan 

Tuhan yang terjadi di kehidupannya. Selanjutnya akan dilakukan doa sebelum 

khotbah atau penyampaian firman, dan diikuti dengan proses penyampaian 

firman Tuhan. Setelah jemaat selesai mendengarkan khotbah akan dilakukan 

doa kembali kemudian masuk dalam prosesi persembahan. Persembahan ini 

bertujuan untuk perkembangan gereja setempat. Setelah persembahan 

dikumpulkan jemaat kembali diajak untuk berdoa untuk persembahan yang 

sudah dikumpulkan. Kemudian dilakukan doa syafaat dimana di dalamnya 

berisi doa-doa untuk pemerintahan, kedamaian bermasyarakat, dan proses 

ibadah ditutup dengan melakukan doa penutup atau doa berkat yaitu doa untuk 
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keseharian jemaat dalam menjalani kegiatan sepanjang harinya meliputi bisnis, 

sekolah, dan keluarga. Setelah melakukan keseluruhan prosesi ibadah jemaat 

saling bersalaman sebelum meninggalkan gereja untuk kembali ke rumah 

masing-masing.  

Kegiatan ibadah atau ritual agama dan kepercayaan yang ada selalu 

berkaitan dengan penggunaan tanda simbolik sebagai ekspresi pengungkapan 

makna-makna religius dari keyakinannya tersebut. Simbol ekspresif dalam 

aktivitas ibadah, dianggap sebagai salah satu sarana yang mengandung 

kekuatan (energi) dan dapat memberi umpan balik kepada agama (kegiatan 

pemujaan), sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Wardani, 

2006:19). Sasaran utama dari ekspresi eksternal ini adalah merangsang 

tanggapan emosional dan memberikan suatu identitas bersama. Ekspresi 

eksternal itu mencangkup: mengangkat tangan, menari, bertepuk tangan, 

memuji dengan bersuara, menyanyikan berulang-ulang, berdiri selama memuji 

dan beribadah, berdoa secara spontan, berbagi kesaksian dalam ibadah, 

menyalami dengan ucapan “puji Tuhan”, berbicara dalam bahasa lidah, 

bersalam-salaman selama beribadah, berjoget di tempat selama bernyanyi, dan 

sebagainya (Samuel 2007:6). Hal tersebut tidak terlepas dari peristiwa 

komunikasi. Dalam suatu peribadatan komunikasi yang dilakukan melibatkan 

manusia dengan Tuhannya. 

Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan komunikasi sebagai 

kebutuhan yang penting dalam kehidupan bersosial. Sejak lahir manusia akan 

terlibat dalam tindakan-tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi sendiri 

ada dalam berbagai konteks kehidupan manusia, sebagai makhluk sosial, 
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manusia perlu bergaul dengan sesama untuk menjaga eksistensinya, itu 

merupakan sisi dinamis dari manusia. Hubungan yang harus dibangun meliputi 

hubungan horizontal yakni dengan manusia lainnya dan vertikal dengan 

Tuhannya. Dalam cabang ilmu komunikasi, komunikasi yang dilakukan antara 

manusia dengan Tuhannya dikenal sebagai Komunikasi Transendental.  

Menurut jurnal Komunikasi Transendental Manusia-Tuhan, Suryani 

(2015:151-158) menjelaskan bahwa komunikasi transendental merupakan 

komunikasi yang melibatkan manusia dengan Tuhannya. Seperti komunikasi 

antar manusia, komunikasi transendental dilakukan untuk menyampaikan 

pesan-pesan baik yang berisi informasi ataupun kehendak seseorang kepada 

komunikan. Proses yang dilakukan dalam proses ibadah merupakan bagian 

dari komunikasi transendental. Komunikasi yang dilakukan secara vertikal ini 

terlihat seperti satu arah saja, namun pada hakikatnya berdoa merupakan 

komunikasi dua arah. 

Manusia memiliki pandangan yang berbeda pada suatu objek, perbedaan 

penilaian masing-masing individu dapat dipengaruhi dari pengalaman. Dalam 

penyembahan setiap jemaat memaknai penyembahan berdasarkan pengalaman 

mereka. Pengetahuan dan pemahaman atas hadiah-hadiah spiritual yang 

didapat selama menjalani kehidupan jemaat hendaknya mendorong setiap 

umat menuangkan semua rasa puji dan syukur kepada-Nya sehingga dapat 

menyembah dengan sungguh-sungguh.  

Penyembahan merupakan bentuk komunikasi manusia dengan 

Tuhannya. Untuk menjalin komunikasi yang maksimal dengan sang Ilahi 

manusia berupaya agar penyembahan yang dikerjakan adalah yang terbaik 
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untuk Tuhannya. Pengertian yang harus tertanam pada jemaat bukan hanya 

sekadar mengikuti rutinitas peribadatan. Namun melakukan penyembahan 

merupakan kebutuhan rohani setiap orang yang ingin merasakan kehadiran 

Allah pada setiap penyembahannya. Penting bagi jemaat ketika melakukan 

penyembahan yakni memiliki jiwa yang haus dan lapar dengan iman. Setiap 

nyanyian yang diserukan dan kepenuhan akan terjadi apabila hati jemaat 

berserah dan tersentuh. Wijaya (2018:37) mengatakan bahwa penyembahan 

yang benar adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang benar, yaitu orang 

yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan memiliki pola hidup yang benar, 

tercermin dari pola hidup yang kudus, rukun, dan tidak ada dendam.   

Umat Kristiani meyakini bahwa penyembahan dilakukan untuk 

kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu setiap manusia berusaha agar 

penyembahan dapat diterima oleh yang Ilahi sehingga komunikasi 

transendental dapat tercapai. Dalam Wijaya penyembahan harus dilakukan 

dengan cara yang benar. Roh manusia berperan penuh dalam penyembahan. 

Maksudnya penyembahan yang benar tercapai apabila terjadi kontak antara roh 

manusia dengan Allah; roh manusia hormat dan memuliakan Allah. Sikap yang 

benar dalam penyembahan yaitu hormat, sopan, penuh hikmah di dalam 

suasana rohani dan memiliki motivasi bahwa penyembahan dilakukan untuk 

Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. 

Prosesi penyembahan ini yang juga dilaksanakan pada saat pelaksanaan 

ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Srengat. Dalam sebuah liturgi 

ibadah penyembahan merupakan kegiatan yang sakral karena mereka memuji 

dan menyembah Tuhan dengan roh sampai mengalami kepenuhan roh Tuhan. 
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Kepenuhan roh seperti ini hanya bisa terjadi jika kita menyembah dalam roh. 

Penyembahan kita tidak sampai pada level tubuh atau jiwa, tetapi benar-benar 

sampai pada level roh (Setiawan, 2012:56). Sehingga penyembahan yang 

dilakukan menurut jemaat menarik hadirat Tuhan dan dengan kuat 

dimanifestasikan di tengah jemaat. Di sini lah proses komunikasi terjadi, dalam 

penyembahan jemaat merasakan jamahan dan akan mengekspresikannya 

dengan berbagai macam bentuk seperti menyerukan bahasa roh, menyembah 

dengan berteriak, meneteskan air mata, bersujud, rebah dalam roh dan ada yang 

mendapatkan sebuah penglihatan.  

Peneliti memilih GPdI Maranatha Srengat karena gereja tersebut 

termasuk dalam kategori gereja pentakosta yang memiliki beberapa keunikan, 

diantaranya adalah gereja pantekosta merupakan gereja yang menekankan 

pada peranan Roh Kudus dan karunia yang dimiliki Roh Kudus di dalam 

kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Gereja pantekosta memberlakukan 

keutamaan glossolalia, hal ini menjadi perbedaan yang cukup terlihat dari 

gereja pantekosta dan gereja lainnya. Menurut Gunawan (2012:90) 

mendefinisikan glossolalia sebagai sebuah pengungkapan yang diucapkan, 

yang pengertiannya bergantung pada pendengar dan konteksnya, bisa saja 

berupa bahasa asing, atau suku kata yang tidak memiliki arti, atau sebagai 

bahasa yang tidak ada yang mengenali. Ucapan tersebut kadang muncul dalam 

sebuah penyembahan religius. 

Gereja pantekosta memiliki ciri yaitu hubungan antara imam dan jemaat 

yang menekankan nilai kekeluargaan, sehingga tidak ada kesan kesenjangan 

dalam tingkat kerohanian. Hal tersebut menjadikan gereja memiliki jemaat 
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yang menetap dan terikat. Pada umumnya suatu kumpulan jemaat di suatu 

gereja akan menjadi sebuah kelompok di tengah masyarakat. Jemaat Gereja 

Pantekosta di Indonesia Maranatha Srengat merupakan kelompok masyarakat 

yang di dalamnya terdapat pola komunikasi yang dilakukan secara 

transendental sehingga bagi peneliti pemilihan metode penelitian deskriptif 

dirasa tepat sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna 

penyembahan dalam bentuk komunikasi transendental pada ibadat umat 

Kristian di GPdI Maranatha Srengat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Apa makna penyembahan sebagai 

bentuk komunikasi transendental pada umat Kristiani Gereja Pantekosta di 

Indonesia (GPdI) Jemaat Maranatha Srengat?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana makna 

penyembahan sebagai bentuk komunikasi transendental pada umat nasrani 

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Maranatha Srengat? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik 

secara akademis maupun praktis, sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan 

menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bidang komunikasi 
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khususnya dalam pembahasan komunikasi transendental dalam 

peribadatan umat Kristiani. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa menjadi 

masukan yang positif bagi masyarakat dari segi informasi maupun segi 

evaluasi, khususnya bagi masyarakat yang melakukan ibadah di GPdI 

Maranatha Srengat. Selain itu, membantu mahasiswa lainnya dalam 

memperoleh data ataupun informasi untuk melakukan penelitian sejenis. 


