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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Komunikasi Transendental 

Komunikasi yang dibangun oleh manusia tidak hanya horizontal atau 

sesama manusia saja, melainkan hubungan yang bersifat vertikal yaitu 

komunikasi yang melibatkan manusia dengan Tuhannya. Komunikasi ini 

hanya dapat dirasakan oleh individu tersebut dan tidak dapat diamati secara 

empiris (Mulyana, 2001:49). 

Menurut Hayat Padje mendefinisikan komunikasi transendental adalah 

komunikasi dengan sesuatu yang bersifat ‘gaib’ termasuk komunikasi dengan 

Tuhan (Padje, 2008:20). Gaib diartikan dengan hal-hal yang sifatnya 

supranatural, adikodrati, atau sesuatu realitas yang melampaui kenyataan 

duniawi Wujud hal gaib yang dimaksudkan dalam konteks agama merujuk 

kepada “Tuhan” atau “Allah” atau nama lain yang selaras dengan pengertian 

tersebut. 

Ibarat komunikasi antar manusia, komunikasi transendental dilakukan 

untuk menyampaikan pesan-pesan baik berupa informasi maupun kehendak 

seseorang terhadap komunikan, dalam hal ini komunikannya berbentuk 

supranatural. 

Pengimplementasian komunikasi transendental dapat dilihat saat 

seseorang beribadah dan mengucap pujian kepada Tuhannya. Doa dapat 

dipahami sebagai dialog intrapersonal dengan diri sendiri. Proses yang dilewati 
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selama ritual ibadah berlangsung merupakan bagian dari proses komunikasi 

transendental. 

Seperti layaknya komunikasi pada umumnya, komunikasi 

transendental memiliki unsur-unsur meliputi: 

a. Sumber (source) atau komunikator (penyampai pesan) 

Sumber atau komunikator merupakan proses awal dari 

komunikasi. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, atau 

sejenisnya. Sedangkan komunikator adalah seseorang yang 

menyampaikan pesan atau gagasan menggunakan media yang tepat 

sehingga dapat mengubah perilaku komunikan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Dalam konteks komunikasi transendental, Allah dan manusia 

dapat mengambil peran komunikator pesan secara bergantian. Allah 

menyampaikan pesan lewat ayat-ayat yang Dia turunkan, baik ayat-ayat 

yang tertulis dalam Alkitab maupun pesan yang tersirat dari segala 

ciptaan Allah. Namun, manusia juga dapat menjadi komunikator ketika 

mereka mencurahkan keluh kesahnya melalui doa, puji-pujian dan 

penyembahan kepada Allah. 

b. Pesan (message) 

Pesan adalah apa yang disampaikan oleh komunikator, 

mengandung inti pesan sebagai usaha mengubah sikap dan perilaku 

komunikan. Materi pesan dapat berupa lisan maupun tulisan, dapat pula 

berupa lambang, gambar atau isyarat lainnya. Pesan dari Allah 
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berwujud ayat dalam Alkitab yang mengisahkan berbagai dimensi 

kehidupan dari awal hingga akhir zaman.  

Pesan-pesan bisa disampaikan secara langsung atau 

menggunakan media/saluran. Pesan juga dapat bersifat informatif, 

persuasif dan koersif. Informatif berarti pesan mengandung penjelasan 

atau keterangan sehingga komunikan dapat mengambil kesimpulan 

sendiri. Ayat dalam Alkitab banyak berisi pesan yang informatif, 

misalnya seperti pada Kejadian 2:7 “ketika itulah Tuhan Allah 

membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas 

hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk 

yang hidup”.  

Sedangkan persuasif atau ajakan adalah pesan yang 

membangkitkan kesadaran seseorang hingga mampu mengubah sikap 

atas kehendaknya sendiri. Dalam Alkitab banyak mengandung ayat-

ayat yang berisi ajakan, salah satu contohnya pada Efesus 4:2 

“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 

Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu”. 

Pesan juga dapat bersifat koersif atau memaksa dalam bentuk 

perintah atau instruksi. Alkitab juga mengandung pesan Allah yang 

berisi perintah dan larangan seperti pada Keluaran 20:7 “Jangan 

menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan 

akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan 

sembarangan”. 
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Sedangkan pesan yang disampaikan oleh manusia kepada 

Tuhannya dapat berbentuk puji-pujian, penyembahan, doa dan bentuk 

ibadah lainnya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ibadah memiliki 

liturgi atau tata cara beribadah. 

c. Saluran (channel) 

Saluran komunikasi berfungsi untuk menyampaikan pesan yang 

dapat diterima melalui panca indera atau menggunakan media. 

Komunikasi yang terjadi antara Tuhan dan umat-umat Kristiani salah 

satunya menggunakan Alkitab sebagai media atau saluran penyampai 

pesan. Sementara itu, ketika manusia berkomunikasi dengan Tuhannya 

maka saluran yang mereka gunakan tak terlihat dan tidak terdeteksi oleh 

mata biasa namun mampu mereka rasakan sebagai komunikator atau 

komunikan. Hal tersebut tampak jelas dalam proses ibadah saat seorang 

manusia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhannya. 

Secara lahiriah proses komunikasi vertikal ini tampak bersifat 

satu arah, namun pada hakikatnya ibadah adalah komunikasi dua arah 

sebab di dalamnya terdapat dialog lewat puji-pujian, penyembahan dan 

permohonan kepada Tuhan (Mazdalifah, 2004:158). Ucapan, bacaan 

dan tata cara berkomunikasi itu sendiri telah diatur dalam liturgi ibadah 

Kristen.  

d. Komunikan (penerima pesan) 

Komunikan adalah penerima pesan yang menjadi sasaran 

komunikasi. Seorang komunikan memahami dan menafsirkan pesan 

yang disampaikan sehingga dapat memberikan reaksi yang sesuai 
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dengan harapan penyebar pesan. Seperti komunikator dalam 

komunikasi transendental, Tuhan dan manusia dapat mengambil peran 

penerima pesan secara bergantian. Ketika umat Kristiani membaca 

sabda atau firman Allah dalam Alkitab maka mereka menjadi 

komunikan. Sebaliknya, ketika manusia berkeluh kesah, beribadah 

dengan cara memanjatkan doa, puji-pujian dan penyembahan maka 

yang menjadi komunikan dalam komunikasi transendental ini adalah 

Allah. 

e. Hasil (effect) 

Efek atau pengaruh adalah hasil dari proses komunikasi sehingga 

menimbulkan perubahan pada pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), serta perilaku (behavior), sesuai atau tidak sesuai dengan 

yang diinginkan oleh komunikator. Menurut Deddy Mulyana (2001:52) 

keberhasilan berkomunikasi dengan Allah sama dengan keberhasilan 

dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Ditentukan oleh 

ketepatan seseorang dalam mempersepsi diri sendiri: siapa kita, apa 

tujuan hidup di dunia, dan mau kemana kita setelah hidup ini. Semakin 

seorang manusia mengenal dirinya sendiri maka semakin dekat ia 

dengan Allah. 

f. Umpan Balik (feedback) 

Umpan balik adalah salah satu bentuk respon atau tanggapan 

yang langsung diterima oleh sumber dari penerima pesan (Cangara, 

2004:26). Umpan balik juga menjadi indikator keberhasilan dari suatu 

proses komunikasi. 
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Dalam konteks komunikasi transendental, Ayat-ayat dalam 

Alkitab berisi tentang perintah serta larangan-Nya. Manusia yang 

mampu mempersepsi secara akurat lambang-lambang Allah dalam 

firman-Nya tergolong orang-orang yang mampu melakukan proses 

komunikasi transendental yang efektif. Mulyana (2001:52) juga 

menjelaskan bahwa Allah sebagai mitra komunikasi tidak mungkin 

mempersepsi manusia ciptaan-Nya secara keliru dan tidak mungkin 

memberi tanda-tanda yang menyesatkan. Namun tidak semua manusia 

dapat menangkap tanda-tanda kebesaran Allah sehingga umpan balik 

yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan negatif. 

2.2 Penyembahan dalam Ibadat Umat Kristiani 

2.2.1 Ibadat Umat Kristiani 

  Peneliti ingin menunjukkan bahwa ibadah Kristen merupakan 

kegiatan yang diutamakan atau diprioritaskan oleh gereja, oleh sebab itu, 

ibadah harus dipersiapkan dengan baik dan melibatkan anggota jemaatnya 

sebagai pelaku utama dalam ibadah tersebut. Sebagai pelaku utama 

maksudnya adalah seluruh anggota jemaat yang beribadah, bukan 

sebagian kecil anggota jemaat yang terpilih sebagai pelayan ibadah. 

Dengan demikian seluruh anggota jemaat telah berhasil mewujudkan 

definisi ibadah Kristen yang benar yaitu menanggapi karya penebusan 

Allah secara pribadi maupun komunal. 

Secara universal Cronbach dalam Buttrick (1982:879) menjelaskan 

bahwa kata ibadah berasal dari kata abodah diambil dari bahasa Ibrani 

atau Ibadah dari bahasa Arab yang memiliki arti bakti, hormat, 
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penghormatan homage atau sikap yang menghargai seorang ilahi. Dapat 

juga dikatakan sebagai suatu penghormatan hidup yang mencakup 

kesalehan yang diatur dalam suatu tata cara, yang pengerjaannya tampak 

dalam perbuatan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya terlihat 

dalam tingkah laku yang benar (Muanley, 2005). 

1. Definsi Ibadah Kristen 

Ray (2009:9) menyebutkan bahwa ibadah Kristen dapat 

didefinisikan sebagai sebuah pertemuan  bersama untuk menunjukkan 

iman manusia akan Tuhannya, melalui kegiatan puji-pujian, 

mendengarkan firman Tuhan, dan memberi respon kasih Allah 

terhadap berbagai karunia yang telah Allah berikan.  

Ide Hood dalam buku White (2007:7) merumuskan definisi 

ibadah Kristen dalam dua kata yaitu penyataan dan tanggapan. 

Maksud dari dua kata tersebut adalah Allah menyatakan kasih dan 

rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus kita 

menanggapi penyataan Allah itu. Jadi ibadah Kristen merupakan iman 

kepada Yesus Kristus sebagai wujud kasih dan rahmat Allah kepada 

setiap manusia. Fenomena penting dalam ibadah Kristen adalah puji-

pujian dan penyembahan dimana hal tersebut merupakan  ungkapan 

syukur dan tanggapan umat Allah yang telah ditebus dari dosa. 

Dengan menyanyikan pujian dan doa, manusia sedang menjalin 

komunikasi dua arah dengan Allah. 

2. Keutamaan Ibadah Kristen 
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David Ray meminjam ide Soren Kiekegaard yang 

menganalogikan ibadah Kristen sebagai sebuah pertunjukan, Allah 

diposisikan sebagai penonton dan anggota jemaat adalah aktornya 

(2007:42). Sedangkan dalam budaya barat, David menganalogikan 

ibadah Kristen sebagai tarian rakyat di mana semua orang menari 

bersama-sama, tidak seperti dalam pertunjukan balet (2007:68). Dua 

analogi ini hendak menggambarkan kondisi ibadah Kristen yang 

berkenan di hadapan Allah. Penulis berusaha menganalogikan ibadah 

kristen ini seperti masyarakat yang melakukan tradisi gotong royong. 

Gotong royong dilakukan dalam sebuah hajatan, membangun rumah, 

bersih desa, atau kedukaan. Demikian ibadah Kristen dilakukan 

dengan bersama-sama untuk membuat sebuah ibadah yang bisa 

dinikmati Allah sebagai penonton tunggal. 

2.2.2 Penyembahan 

2.2.2.1 Pengertian Penyembahan 

Penyembahan (worship) adalah sikap yang menunjukkan 

sembah sujud atau penghormatan. Dalam bidang keagamaan, 

penyembahan diartikan sebagai bentuk pengabdian dengan penuh 

kekaguman, melayani, atau penghormatan kepada Allah, baik 

dilakukan secara individu maupun kelompok. (Cornwall 2006:52) 

Penyembahan tidak hanya tentang musik, tetapi musik dapat 

digunakan sebagai ekspresi dan pemicu kasih dalam penyembahan. 

Penyembahan yang terjadi merupakan hubungan antara Roh jemaat 

dengan Roh Allah yang saling merespon satu sama lain. Penyembahan 
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adalah menikmati pribadi Allah sendiri. Ketika jemaat melakukan 

penyembahan, Tuhan menyatakan rencana-Nya pada setiap masing-

masing individu, dan semakin diubah serupa dengan-Nya.  

Penyembahan merupakan kontak, yang melibatkan hubungan 

manusia dengan Allah. Merupakan suatu kewajiban yang melibatkan 

penundukan diri, penghormatan dan pelayanan. Dalam 

pelaksanaannya penyembahan dapat dilakukan sendiri maupun 

komunal, formal ataupun informal. Esensi penyembahan akan selalu 

sama, namun bentuknya dapat berubah dan lebih mengutamakan sikap 

hati bukan hanya sekadar tindakan. Penyembahan melibatkan 

seseorang secara keseluruhan (holistik) dan menjadi gaya hidup 

(Handojo 2007:77). 

Menurut Liesch (2002:71) Cornwall merupakan penulis buku 

yang berfokus pada penyembahan pantekosta dari era tahun 1970 

sampai 1980an. Peneliti juga melakukan wawancara mendapati bahwa 

beberapa buku yang ditulisnya juga digunakan untuk literatur sekolah 

tinggi teologi di Indonesia. Sehingga pembahasan tentang 

penyembahan yang ditulis relevan dengan budaya di Indonesia. 

Literatur tersebut memberikan gambaran bagaimana penyembahan 

dilakukan di dalam ibadah suatu gereja, dimana penyembah atau 

jemaat berada dalam sikap yang rendah diri dan penghormatan yang 

tinggi kepada sang Ilahi. Banyak gereja yang melakukan 

penyembahan dengan musik, tetapi bukan hanya fokus terhadap irama 

musik dan nyanyian yang diucapkan jemaat saja, namun seberapa 
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penting peran musik dalam penyembahan, dengan tidak adanya musik 

juga dapat melakukan penyembahan yang baik dan sejati. 

2.2.2.2 Unsur-Unsur Penyembahan 

Dalam ritual penyembahan, ada beberapa unsur yang 

mendukung supaya proses menyembah mencapai pada puncaknya. 

Peneliti meyakini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi masing-

masing individu bisa mencapai puncak penyembahan tergantung dari 

pengalaman setiap individu baik berupa pertolongan ataupun hadiah-

hadiah spiritual yang dirasa merupakan berkat Ilahi yang diterima di 

dalam kehidupan jemaat. Namun dalam Cornwall (2009:73-78) 

menyebutkan beberapa unsur-unsur penyembahan, diantaranya 

adalah: 

a) Doa, pada dasarnya doa merupakan bentuk komunikasi. Perlu 

adanya komunikasi agar kita bisa bersekutu dan mengalirkan 

penyembahan kepada-Nya. Begitu sering kita menjembatani 

dunia kita dengan duniaNya dengan melakukan saluran doa. 

b) Puji-pujian, menurut Handojo (2007:71) dalam buku The Fire 

of Praise and Worship pujian merupakan bentuk rasa kagum 

yang fokusnya dilakukan hanya kepada Tuhan, fokus pada 

perbuatan-Nya yang ajaib pada kehidupan manusia.  

c) Membaca Firman. Jika doa dan puji-pujian merupakan 

komunikasi manusia kepada Tuhannya, membaca Firman 

merupakan cara Allah berkomunikasi kepada manusia. 

Karena penyembahan adalah sebuah percakapan, harus ada  
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pergerakan dua arah: Allah berbicara kepada manusia dan 

manusia berbicara kepada Allah. Menurut Hadiwijono 

(2010:421) Firman merupakan alat Roh Kudus untuk 

menganugerahkan iman dan menguatkan iman bagi 

kehidupan yang telah dianugerahkan itu. 

d) Khotbah merupakan salah satu unsur penyembahan, berisi 

berita-berita perbuatan Allah. Setiap nubuat dan seruan 

jemaat juga merupakan unsur penyembahan karena mereka 

memberitakan firman Tuhan sebagai bentuk memuliakan 

Tuhan. Khotbah belum puncak penyembahan, melainkan 

sarana untuk mencapai puncak penyembahan. Hardiwiyono 

(2010:423) dalam buku Iman Kristen menjelaskan bahwa 

Alkitab yang ditulis merupakan firman Allah menurut para 

saksi. Menurut para nabi, rasul dan penulis lainnya, Alkitab 

merupakan perantara Tuhan untuk menyampaikan firman-

Nya kepada manusia. 

e) Perjamuan Kudus mengandung peringatan akan perjanjian 

yang telah mengikat umat karena pencurahan darah dan  

kenangan akan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian 

Sakramen ekaristi (perjamuan kudus) yang menguatkan iman 

jemaat dimana sakramen ini menjadikan orang dapat 

menikmati tubuh dan darah Yesus melalui roti. Perjamuan 

kudus ini dapat dilakukan bersama-sama yang diikuti oleh 
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jemaat dan dilakukan minimal satu tahun sekali (Hardiwijono 

2010:427). 

Selama melakukan pra penelitian, peneliti melihat Khotbah 

menjadi pengaruh yang signifikan bagi penyembahan jemaat. 

Bagaimana pembawaan khotbah yang dilakukan pendeta 

mempengaruhi bagaimana jemaat melakukan penyembahan. 

Penyampaian yang baik membuat jemaat mudah masuk dalam puncak 

penyembahan, dapat dilihat dari ekspresi umat yang menikmati 

penyembahannya. 

2.2.2.3 Tujuan Penyembahan 

Peneliti melihat dalam pelaksanaannya, penyembahan tidak 

dibatasi oleh ruang, waktu, dan jenisnya. Maka apapun yang 

dilakukan jemaat setiap harinya harus dilakukan untuk kemuliaan 

Tuhannya. Sehingga hubungan dengan Tuhan juga berpengaruh 

dengan hubungan setiap individu dalam kehidupan bersosial. Sifat 

penyembahan dimulai dari tindakan jemaat sebagai bentuk religi 

kepada Tuhan maupun sesamanya, Oleh sebab itu ada beberapa tujuan 

penyembahan yang sudah dipaparkan dalam  Handbook Of Ministry 

Departemen Praise and Worship GBI Aletheia tahun 2005, yaitu: 

a) Aspek Vertikal 

Dalam aspek vertikal tujuan penyembahan adalah 

untuk memberkati Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan 

Tuhan. Tujuan tersebut kemudian lebih khusus ditujukan 

sebagai bentuk menyediakan tempat persemaian untuk 
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mengerakkan karunia-karunia rohani dan untuk membuka 

komunikasi antara jemaat dengan Tuhan (Bapa-anak). 

b) Aspek Horizontal. 

Dalam aspek horizontal tujuan penyembahan adalah: 

- memperkuat rasa persatuan dalam tubuh Kristus antar sesama 

saudara seiman.  

- Jemaat saling melayani satu dengan yang lain dalam 

meningkatkan kerohanian masing-masing. 

- Mengajar dan memperkuat kebenaran rohani. 

- Memberi kesempatan setiap jemaat untuk menyatakan 

imannya di hadapan orang lain. 

- Sebagai bentuk pernyataan kemuliaan Tuhan dihadapan 

orang-orang yang belum percaya. 

- Penginjilan, yang dimaksudkan untuk menarik jiwa-jiwa baru 

datang kepada Tuhan. 

Berdasarkan kedua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penyembahan merupakan sebuah media berteologi, dalam hal ini 

sebagai ungkapan religiositas dan pengagungan kepada pencipta, 

sekaligus sebagai hukum moral yang mampu membawa individu 

ataupun kelompok dalam sebuah gereja menuju pada kehidupan yang 

damai, adil dan indah dengan sesama manusia.  

2.2.2.4 Ekspresi Penyembahan 

Penyembahan yang dilakukan dapat diekspresikan dengan 

berbagai macam cara, namun bagi peneliti ekspresi tidak selalu 
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berpengaruh pada penyembahan yang dilakukan oleh jemaat. 

Keterbatasan penyembah menjadi acuan peneliti melihat bahwa 

ekspresi ini dilakukan sesuai dengan batasan kemampuan fisik 

penyembah. Puncak penyembahan tergantung dari masing-masing 

individu, dimana yang berekspresi tidak selalu lebih baik dari pada 

penyembah yang kurang berekspresi. Dalam Ndoen (2011:100-110) 

menjelaskan dua aspek ekspresi ketika jemaat melakukan 

penyembahan. Diantaranya adalah: 

1. Ekspresi Tubuh 

a) Mengangkat Tangan 

Mengangkat tangan bukan hanya gerakan tubuh semata 

untuk memuji Tuhan, melainkan memiliki kedalaman arti 

rohani. Mengangkat tangan merupakan ungkapan rasa kagum 

dan peninggian kepada Tuhan satu-satunya yang layak 

ditinggikan. Dengan melakukan ini kita memposisikan diri 

untuk menerima segala sesuatu yang akan diberikan-Nya. Hal 

ini juga dapat diartikan sebagai kerendahan diri sehingga perlu 

pertolongan-Nya.  

b) Tarian 

Tarian merupakan ungkapan seni dan bahasa yang 

universal. Tarian dapat digunakan untuk mengekspresikan isi 

hati seseorang, sukacita, kemenangan, kegirangan, dan 

kemenangan. Menari adalah ekspresi penguatan penghayatan 
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atas kata-kata yang sedang dinyanyikan dengan cara 

menggerakkan tangan, kaki, dan bagian tubuh.  

c) Bertepuk Tangan 

Tepuk tangan merupakan cara atau bentuk umum untuk 

memanjatkan puji bagi Tuhan terkhusus untuk gereja 

pantekosta dan kharismatik. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

seorang bersorak untuk Tuhan. Bertepuk tangan dilakukan 

dengan segenap hati dan sesuai dengan tempo agar tidak 

mengganggu orang lain ketika melakukan pujian dan 

penyembahan. Dengan melakukan ekspresi tubuh tersebut 

seorang ingin menunjukkan dalam suasana kemenangan, 

kegirangan, dan sukacita. 

d) Bertempik Sorai 

Bertempik sorak merupakan seruan kepada Tuhan yang 

dilakukan dengan semangat dan suara yang memekik. Kata 

“Haleluya” yang umum disorakkan pada saat melakukan 

pujian penyembahan, diambil dari bahasa Ibrani “hallel” yang 

artinya “berseru dengan teriakan, khususnya teriakan girang 

atau sukacita”. Memekik sorai kadang dilakukan dengan 

melompat yang memiliki arti sedang menginjak musuh yang 

dimaksud dengan musuh adalah iblis. 

e) Berdiri 

Dalam budaya Eropa ataupun Amerika, setiap apresiasi 

terhadap suatu pertunjukan yang indah, para penonton akan 



 

24 
 

memberikan tepuk tangan dan berdiri (standing applause) 

yang menunjukkan suatu penghormatan sehingga membuat 

seorang penampil layak dan terhormat. Pemimpin jemaat akan 

meminta jemaat untuk berdiri dan pengertian tersebut yang 

harus diterapkan dalam melakukan penyembahan.  

f) Berlutut dan Tersungkur saat melakukan penyembahan 

2. Ekspresi Musik 

Harmoni musik membuat penyembahan kepada Tuhan 

menjadi indah. Dengan musik akan meningkatkan aktivitas 

otak kanan dan menghidupkan imajinasi sehingga penyembah 

akan peka terhadap aliran roh. Musik membuat doa dan 

penyembahan menjadi efektif, tetapi tidak bisa menggantikan 

penyembahan. Alunan musik dapat mempengaruhi jiwa, 

emosi, dan karakter pendengar.  

Instrumen musik merupakan benda mati, sehingga perlu 

pemusik untuk memainkannya dan membuat dinamika. Setiap 

bunyi musik dapat mempengaruhi jika para pemain musik 

memainkan instrumennya dengan jiwa yang menyembah. 

Musik akan berdampak pada alam roh dan roh pendengar. 

Musik hanya digunakan untuk memaksimalkan 

penyembahan, sehingga setiap penyembahan yang dilakukan 

tidak harus bergantung kepada musik. Yang utama adalah 

iman dan hati nurani yang bersungguh-sungguh. Gereja bawah 

tanah di China merupakan bukti dari ledakan kebangunan 



 

25 
 

rohani yang lahir bukan karena kelengkapan instrumen dan 

alunan musik. 

2.2.3 Pelayan dalam Ibadah Kristiani 

Gambar 2.2.3 : Diagram Pelayan dalam Ibadah 

 

Sumber: Bob Sorge, 1971:210 

 Melalui diagram diatas tampak bahwa pendeta merupakan kunci 

sebuah pelayanan terkhusus yaitu penyembahan. Pendeta memiliki 

peranan penting dalam suatu ibadah yang dimana pendeta harus menjadi 

contoh bagi setiap jemaatnya sebagai seorang penyembah di gerejanya. Di 

dalam 50 persen ibadah diisi oleh musik dan pendeta memiliki peran yang 

penting dalam menentukan pembentukan sifat musik yang dimainkan 

(Sorge, 1971:213) 

Ester memaparkan dalam Sorge (1971:215) bahwa peran pemimpin 

penyembahan memegang pimpinan atas seluruh jemaat, pemain musik, 

dan paduan suara di gerejanya. Peran terpenting terbagi menjadi dua 

bagian yaitu pertama meliputi musikalisasi dalam kebaktian di dalamnya 

terlibat pemain musik dan paduan suara, bagian kedua meliputi 
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keterlibatan jemaat dalam ibadah sekaligus membaca atmosfer kebaktian. 

Pemimpin pujian harus bisa membuat penyembahan mengalir di dalam 

ibadah, dan berdampak pada jemaat merasakan ketenangan. 

Pendeta dan pemimpin pujian ada dalam kesatuan roh yang tidak 

dapat dipisahkan, mereka harus saling membutuhkan antara satu dengan 

yang lain. Sorge (1971:216) juga mengemukakan bahwa ada tiga hal 

penting yang harus diperhatikan oleh pendeta dan pemimpin pujian agar 

hubungan mereka bertahan dengan baik yaitu menghormati, tenggang 

rasa, dan komunikasi. Ketiga unsur ini harus diperhatikan agar jemaat 

tidak merasa bosan saat melakukan penyembahan, ataupun sebaliknya 

terlalu banyak khotbah dari pendeta. Unsur tersebut yang menjadikan 

pendeta dan pemimpin penyembahan sangat penting dan tidak dapat 

disahkan. 

Pemimpin musik memiliki peran berbeda dengan pemimpin 

penyembahan. Seorang pemimpin musik memiliki kepekaan terhadap 

teknis musik, sedangkan pemimpin penyembahan memiliki kepekaan 

rohani. Tetapi peranan pemimpin penyembahan dalam mengambil peran 

pemimpin musik berhubungan dengan tugasnya membawa jemaat 

mengalir dalam penyembahan. 

Pemain musik dan pelayan paduan suara harus bertugas sesuai 

dengan pemimpin musik agar jemaat dapat terberkati atas pelayanan yang 

sudah dikerjakan. Pemain musik dan paduan suara merupakan fungsi yang 

penting dalam pelaksanaan ibadah Kristiani. 
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2.3 Tinjauan tentang Interaksi Simbolik 

Makna adalah hasil komunikasi yang berasal dari interaksi seseorang 

dengan orang lain. Seseorang menggunakan makna untuk menginterpretasikan 

peristiwa yang ada di sekitarnya. Intepretasi merupakan proses internal dalam 

diri individu. Seseorang harus memilih, memeriksa, menyimpan, 

mengelompokkan, dan mengirim makna sesuai dengan situasi. Dengan 

demikian, seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa 

memiliki makna yang sama terhadap simbol yang digunakan (Morissan, 

2013:228). 

Menurut Kuswarno (2011:22) interaksi simbolik pertama kali 

diperkenalkan oleh Herbert Blumer dalam kajian sosiologi, sebenarnya ide ini 

telah dikemukakan oleh George Herbert Mead yang kemudian dimodifikasi 

oleh Blumer untuk tujuan tertentu. Karakteristik dasar ide ini adalah suatu 

hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan 

hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu 

berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Realitas sosial 

merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam 

masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar individu berlangsung secara sadar 

dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh yang 

kesemuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”. 

Pendekatan interaksi simbolik yang dimaksud Blumer mengacu pada tiga 

premis utama, yaitu: 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang 

ada pada sesuatu itu bagi mereka. 
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2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan oleh orang 

lain.  

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial 

sedang berlangsung. 

Teori interaksionisme simbolis adalah suatu paham atau aliran yang 

implementasinya menginterpretasikan pemaknaan dalam interaksi sosial 

antar individu satu dengan yang lain. Hal ini diawali dari mengetahui 

sesuatu, menilainya, memberinya makna yang dijembatani oleh 

penggunaan simbol-simbol, penafsiran dan oleh kepastian makna dari 

tindakan orang lain. Teori ini dicanangkan sebagai studi perilaku individu 

dan atau kelompok kecil masyarakat melalui serangkaian pengamatan dan 

deskripsi. Metode ini berlandaskan pada pengamatan atas apa yang 

diekspresikan orang meliputi penampilannya, gerak-geriknya, dan bahasa 

simbolik yang muncul dalam situasi sosial. Teori ini akan berurusan dengan 

struktur-struktur sosial, bentuk-bentuk kongkret dari perilaku individual 

atau sifat-sifat batin yang bersifat dugaan. Interaksionisme simbolik 

memfokuskan diri pada hakikat interaksi, pada pola-pola dinamis dari 

tindakan sosial dan hubungan sosial (Purba, 2017:20). 


