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MOTTO 

“Jika kau lihat kepala yang penuh keriangan dan musik,  
yang tak bisa membedakan siang dari malam, 
pasti, Dia-lah yang menggoreskan kepala itu.” 

 
-Jalaluddin Rumi- 
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ABSTRAK 

Isu intoleransi merebak di Indonesia dalam kurun waktu terakhir, 
hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat 117 dari 128 negara dalam 
rangking toleransi pada rentang tahun 2014-2017. Berkenaan dengan itu 
muncul pula respon-respon atas peristiwa intoleran yang muncul. Salah 
satu di antaranya adalah, aksi bernyanyi di Gereja oleh paduan suara dari 
lintas agama. Di sini respon penyanyi muslim bernyanyi Gereja dalam 
kondisi yang intoleran ternyata juga menimbulkan respon yang negatif. 
Tuduhan-tudahan serta kritik bernuansa teologis bermunculan karena 
dalam pandangan awam, seorang muslim yang masuk serta melakukan 
kegiatan di dalam Gereja merupakan hal yang tabu. Maka menjadi 
menarik untuk mendeskripsikan fenomena tersebut serta memahami 
bagaiman kesenjangannya.  

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dengan para partisipan, observasi untuk 
mengetahui keseharian penyanyi muslim di PSM Gita Savana,  dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dan 
merupakan jenis penelitian lapangan kualitatif.  pengolahan data secara 
kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenemonena 
tersebut adalah fenomena cosmotheandric yang tidak utuh karena batas 
tauhid masih menjadi corak yang cukup kental. Selain itu kesenjangan 
terjadi pada ranah sesama umat muslim dalam menanggapi fenomena 
tersebut di mana relevansi produk doktriner yang menjadi kritikan harus 
ditinjau kembali manakala ditabrakan pada kondisi yang intoleran. 

Kata kunci: Nyanyian, Sosial, keagamaan, intoleransi, cosmotheandric, 

partisipasi, kesenjangan, teologis. 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta 

alam, yang telah memberikan segala nikmat, kemudahan, dan kelancaran 

kepada  penulis. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis haturkan 

kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, semoga penulis menjadi 

salah satu umat yang diberikan syafa’at oleh beliau kelak. Skripsi ini 

disusun sebagai bentuk tanggung jawab atas proses belajar selama kuliah 

di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada program Studi Agama-agama untuk  

memperoleh  gelar strata satu Sarjana Studi Agama. 

 Dengan kasih sayang, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan 

Allah, alhamdulillah skripsi yang berjudul “Nyanyian Lintas Iman: 

Partisipasi Penyanyi Muslim PSM Gita Savana Bernyanyi di Gereja 

Yogyakarta Untuk Merespon Isu Intoleransi” ini dapat terselesaikan. 

Namun tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena ada dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari moril, ide, arahan, bimbingan, 

semangat, dan motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku 

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta wakil rektor I, II 

dan III bersama jajarannya. 

2. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)

http://uin-suka.ac.id/id/organisasi/detil_pegawai/196812081998031002


ix 
 

3. Bapak Dr. Ustadi Hamzah M.Hum., selaku Ketua Prodi Studi 

Agama-agama sekaligus pembimbing akademik yang jenakanya 

terus menginpirasi saya untuk menari bersama ilmu.  

4. Bapak Khairullah Zikri, S.Ag. M.A. S.T.Rel., selaku Sekertaris  

Prodi Studi Agama-agama. tanpa bantuan beliau, penulis yakin 

tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Roni Ismail, S.Th.I. M.S.I., selaku pembimbing skripsi, 

terimakasih atas segala canda, semangat, dan motivasi yang 

membuat saya yakin untuk mengkaji perihal agama dan musik. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Prodi Studi Agama-agama yang 

telah membagi ilmu dengan tulus dan memberikan motivasi serta 

pengalamannya kepada mahasiswa Ushuluddin, khususnya kepada 

penulis. 

7. Segenap  karyawan Tata Usaha  Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Ibu 

Isti terimakasih atas kesabaran dan bimbingannya serta semua 

bantuan yang diberikan kepada penulis. 

8. Teman-teman Studi Agama-Agama angkatan 2011 yang selangkah 

lebih awal dalam menyelesaikan studi. Dan juga khususnya tiga 

kawan yang menjadi mahasiswa angkatan 2011 terakhir yang 

bersama saya berjuang menyelesaikan studi, Diyan, Aliman dan 

Iphunk, kalian luar biasa. 

9. Yogyakarta sebagai  laboratorium kehidupan. 

10. PSM Gita Savana, terima kasih atas kekeluargaanmu.   

11. Sanggar Nuun, bahtera jiwa akan terus berlayar dalam 

semestaNya. 

12. LPM Humaniush, tulisanmu adalah kemanusiaan. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



x 
 

13.  Kucing Manja Akustik, tetaplah manja dalam nada. 

14. Teman-teman KKN 96 kelompok 54 Menguri: Mahmud, Vindra, 

Riza, Niken, Tya, Vicky, Atika, Ais, Latifah, Ibu Saenah dan mas 

Ghufron.  

15. Anak SWAT Jogja: Fajar, Juang, Iwan, Andre, Farah, Pamung, 

Fida, Kodok, ACR, Anas, Nispu, Atin, Mahmud, Arlod. 

16. Teman-teman kos Pak Jio, kos Wisma Muslim, dan kos Bengkeng 

yang menemani perjalanan studi saya. 

17. Dhuri, Eyo, Ubai, Fuad, Amak Lulu, Laila, Dhila, Ichus, kak Abdi, 

Ading, juragan Dayat, Tomblok, Jevi, Darno, Hamdani, Roni, cak 

Dikin, Indah, mas Dana, mas Seyf, mas Ranu, Rian Family, pak 

Modin, cak Rusli, Anshor, Isep, Ozi, pak Sosis, mang Yudi, mang 

Asep, mas Agung, mbak Dibti, Mbul, mas Huda, mas Joko, mas 

Deni, mas Imam, pak Suwung, mbak Septri, mas Navis, cak Roni, 

mas Jovi, Citra, Bela, Herlin, Hadyan, Finska, Iwenk, Oong, Pendi, 

mang Tatang, Aa’ Yadi, mamang juragan burjo pribumi, Pak 

Medi,  dan seluruh sobat yang tetap bersenyawa.   

18. Untuk semua pihak yang tidak mungkin ditulis satu persatu yang 

telah memberikan semangat dan sumbangsih do’a, penulis ucapkan 

banyak terimakasih. 

Pada akhirnya  hanya pada Allah jualah penulis 

menghaturkan semoga semua bantuan dan amal ibadah orang yang 

telah berjasa kepada penulis yang tidak dapat dinilai dengan materi 

dicatat sebagai amal perbuatan yang khasanah manfaat dan 

diberkahi Allah SWT selalu. Ami amin ya rabbal alamin. Semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga dapat 

memperkaya ilmu pengetahuan dalam prodi Studi Agama-agama. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



xi 
 

Dan akhirnya, walaupun skripsi ini telah selesai, namun 

penyusun juga merasa bahwa skripsi ini masih terdapat sangat 

banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak sangat penulis harakan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak. Amin 

Yogyakarta, 14 Januari 2019 

       Penulis,  

 

 Abdul Jawad 

 

 

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



xii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ....................................................ii 

HALAMAN PERNYATAAN .................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iv 

HALAMAN MOTTO ................................................................................... v 

HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vi 

ABSTRAK ...................................................................................................vii 

KATA PENGANTAR .............................................................................. viii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................xii 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 

B. Rumusan Masalah......................................................................... 9 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian ................................................. 9 

D. Tinjauan Pustaka......................................................................... 10 

E. Kerangka Teori ........................................................................... 12 

F. Metode Penelitian ....................................................................... 18 

G. Sistematika Pembahasan ............................................................ 21 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



xiii 
 

BAB II GAMBARAN UMUM PSM GITA SAVANA UIN SUNAN 

KALIJAGA YOGYAKARTA 

A. Kampus UIN Sunan Kalijaga ..................................................... 23 

B. Sejarah PSM Gita Savana ........................................................... 30 

C. Nilai-Nilai Keislaman dalam AD/ART organisasi  .................... 37 

D. Keanggotaan PSM Gita Savana .................................................. 43 

E. Rekam Jejak PSM Gita Savana dalam Nyanyian Lintas Iman ... 44 

BAB III PARTISIPASI PSM GITA SAVANA BERNYANYI DI 

GEREJA DALAM NYANYIAN LINTAS IMAN DITINJAU 

DENGAN TEORI COSMOTHEANDRIC RAIMUNDO PANIKKAR 

A. Karakter Partisipasi Penyanyi PSM Gita Savana Bernyanyi di 

Gereja dalam Nyanyian Lintas Iman .......................................... 46 

B. Partisipasi PSM Gita Savana bernyanyi di Gereja dalam 

Nyanyian Lintas Iman sebagai Realitas Cosmotheandric .......... 68 

BAB 1V KESENJANGAN ANTARA REALITAS NYANYIAN 

LINTAS IMAN SEBAGAI RESPON ISU INTOLERANSI DENGAN 

KRITIK TEOLOGIS BERNYANYI DI GEREJA 

A. Posisi antara yang normatif dan yang Historis ........................... 74 

B. Sikap yang Lalu, Kini, dan Nanti ............................................... 78 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



xiv 
 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ................................................................................ 79 

B. Saran-saran  ................................................................................ 80 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... 82 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................. 86 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya isu intoleransi yang terjadi di Indonesia 

saat ini, interaksi antara  agama satu dengan agama lainnya turut 

menciptakan konflik dan ketegangan yang beragam. Sebut saja yang 

dilaporkan The Wahid Institute dalam Tempo.co bahwa pada tahun 

2013 misalnya, terdapat 243 kasus intoleransi terjadi di Indonesia.1 

Bila kita menelusuri lebih lanjut, kasus intoleransi di Inonesia memang 

fluktuatif, namun begitu catatan dari tahun 2014 hingga 2017 

menempatkan Indonesia pada posisi ke 117 dari 128 negara dalam 

rangking toleransi sebagaimana yang ditulis Scholastika dalam warta 

digital Tirto2. Melanjutkan data tersebut, meminjam pengertian PBB 

mengenai intoleransi, Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama 

dan kepercayaan, oleh PBB dalam "Declaration on the Elimination of 

All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or 

Belief", diartikan sebagai setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau 

pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang 

tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, 

penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan mendasar atas dasar yang setara. Kasus-kasus intoleransi 

yang timbul membuat keresahan bahkan kegaduhan. Meminjam apa 
                                                             

1Tempo.co dalam web artikel “245 Kasus Intoleransi dalam setahun” 
https://nasional.tempo.co/read/570722/245-kasus-intoleransi-di-indonesia-dalam-
setahun/full&view=ok diakses pada 14  Januari 2019  

2Scholastica Gerintya “Benarkah Intoleransi antar-Umat beragama meningkat” 
dalam web artikel https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-
cEPz diakses pada 14 Januari 2019  
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yang diwartakan oleh Abraham Utama dalam BBC,  adanya lima 

kasus yang terjadi beruntun pada awal februari 2018 lalu dinilai 

mampu mengarah pada krisis dan kepanikan yang meluas3, hal ini 

tentu didukung dengan perkembangan teknologi informasi sehingga 

sebuah pemikiran ataupun kejadian intoleran dapat menyebar dari satu 

orang ke orang lainnya tanpa dibatasi jarak. Di dunia maya pemikiran 

intoleran terkait agama dapat berwujud ujaran kebencian, perseturuan 

komentar negatif antar pemeluk agama di media sosial, ataupun 

informasi provokatif dalam bentuk berita bohong. Isu intoleran 

menjadi konflik yang lebih kompleks ketika berwujud menjadi 

tindakan-tindakan teror berupa pelarangan kegiatan keagamaan dari 

dan untuk agama tertentu di beberapa wilayah, serta  pengeboman-

pengeboman ataupun penyerangan rumah ibadah yang tak jarang 

merenggut korban jiwa.  Hal ini pada akhirnya membuat isu sosial 

khususnya terkait agama menjadi bersifat sangat sensitif di masyarakat 

manakala dihadapkan pada realitas masyarakat Indonesia yang 

majemuk. 

Dari situ, muncul beragam respon untuk menyikapi situasi-situasi 

yang intoleran tersebut. Dalam hal ini peneliti menemukan fenomena 

berupa aksi-aksi di mana sekumpulan penyanyi paduan suara dari 

berbagai latar agama dan kampus bernyanyi bersama di gereja 

sebagaimana yang diliput dalam warta digital liputan 64. Dalam aksi 

itu tak jarang ditemui di depan patung kristus atau altar gereja terdapat 

                                                             
3 Abraham Utama, “Serangan Terhadap Pemuka Agama: Teror, Intoleran, atau 

Aksi Kriminal?” dalam halaman web https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
43028314 diakses pada 1 Maret 2018  

4 Liputan6, “Video: Nyanyian Remaja Muslim dan Katolik di Gereja Santa 
Lidwina” pada web https://www.liputan6.com/regional/read/3300137/video-nyanyian-
remaja-muslim-dan-katolik-di-gereja-st-lidwina diakses pada 1 Maret 2018 
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penyanyi wanita yang mengenakan kerudung turut serta dan semakin 

meneguhkan identitas keagamaan dari masing-masing penyanyi  yang  

berpartisipasi dalam nyanyian lintas iman tersebut.  

Sebuah kegiatan bernyanyi dikatakan sebagai nyanyian lintas iman 

muncul sebagai common sense yang spontan diistilahkan masyarakat. 

Nyanyian lintas iman juga sering disebut dengan paduan suara lintas 

iman atau yang senada dengannya. Tidak hanya sebatas karena 

susunan penyanyinya yang terdiri dari lebih dari pemeluk satu agama, 

melainkan juga karena tempat bernyanyinya seringkali terjadi di dalam 

rumah ibadah salah satu agama tertentu (dalam kasus yang akan 

diangkat ini terjadi di gereja), juga lagu-lagu atau repertoar yang 

dibawakan kadangkala merupakan lagu rohani agama tertentu, serta 

yang terpenting dari semuanya adalah tujuan dari kegiatan tersebut 

yakni untuk kebutuhan interreligius. Adanya ketiga unsur penyanyi-

lagu-tujuan ini membentuk sebuah common sense di masyarakat 

ataupun pelaku dalam memunculkan istilah nyanyian lintas iman atau 

paduan suara lintas iman. 

Tentunya bagi  masyarakat umum,  bernyanyi merupakan bentuk 

kegiatan hiburan, atau dapat kita katakan sebagai sebuah pertunjukan 

karena kedudukannya yang berada dalam wilayah kesenian. Namun 

dalam nyanyian lintas iman yang peneliti amati, nyanyian tidak 

diperuntukan sebagai kebutuhan hiburan semata atau sebatas sebuah 

pertunjukan seni, namun memiliki urgensi untuk mengekspresikan 

suatu tujuan interreligius.  

Beberapa kegiatan nyanyian lintas iman yang diketahui peneliti, 

terjadi di Salatiga dalam perayaan paskah di GKJ Sidomukti Salatiga 
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pada April 2018,  juga di Yogyakarta sebagai upaya melawan teror 

pasca-penyerangan gereja Santa Lidwina Sleman pada Februari 2018. 

Tak sebatas gerakan partisipatif, nyanyian lintas iman juga ada yang 

dibentuk sebagai komunitas aktif seperti Interfaith Voice5 di 

Yogyakarta.  

Kegiatan nyanyian lintas iman sebagai fenomena yang muncul 

mendapatkan respon balik dari masyarakat di mana media sosial 

menjadi sarana bertemunya beragam tanggapan dan kontrol sosial. 

Bagi pandangan masyarakat, kegiatan atau aksi semacam itu 

merupakan suatu hal yang tabu dan dicurigai. Hal ini timbul karena 

dalam aksi atau kegiatan tersebut terdapat beberapa muslim tengah 

bernyanyi dalam Gereja atau Kapel. Menjadi menarik manakala 

tanggapan negatif muncul bersinggungan dengan tanggapan positif 

tanpa kejelasan, titik temu, serta arah dan tujuan. Beragam tanggapan 

negatif tersebut diantaranya; menuduh adanya upaya kristenisasi, 

upaya pecah-belah dengan menuduh adanya penyusupan oknum non-

islam dengan atribut Islam (kerudung), ataupun tanggapan-tanggapan 

yang bersifat teologis. Adapaun tanggapan positif lebih berupa 

dukungan, peneguhan kembali toleransi antar umat beragama, ataupun 

bantahan terhadap tanggapan negatif yang ada. 

Pandangan-pandangan teologis dari kacamata Islam yang muncul 

menjadi kritik atas nyanyian lintas iman ialah terkait hukum seorang 

muslim memasuki gereja ataupun melakukan aktivitas yang 

menyerupai aktivitas keagamaan agama lain. Adapun yang pertama 

                                                             
5Fikalis Rendy, “Interfaith Voice: Simfoni nada Keberagaan” 

https://stpaulus.id/?p=767 diakses 30 Desember 2018 
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ialah sebab memasuki gereja, terdapat tiga hukum mengenai ini 

sebagaimana yang dijelaskan Ahmad Sarwat.6 

Pandangan pertama: Haram 

Alasan pengharaman ini adalah larangan mengikuti peribadatan 

agama lain merujuk pada Al-Qur‟an surat Al-Kafirun  

ِن الرهحِيمِ  ـٰ ْحَم ِ الره  بِْسِم َّللاه

َها الَْكاِفُروَن ﴿ ﴾ َوََل أَنُتْم َعاِبُدوَن ٢ ََل أَعُْبُد َما تَعُْبُدوَن ﴿١قُْل َيا أَيُّ

ْم ﴿٣َما أَعُْبُد ﴿ ا عََبدتُّ ﴾ َوََل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَعُْبُد ٤﴾ َوََل أََنا َعاِبٌد مه

﴾٦دِيِن ﴿ ﴾ لَُكْم دِينُُكْم وَلِيَ ٥﴿  

 

Katakanlah: Hai orang-orang kafir (1) Aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah (2) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku 

sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 

sembah (4) Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan 

yang aku sembah (5) Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku (6)7 
 

Dasar hukum lainnya ialah pendapat Umar bin Khatab  

“Janganlah kalian memasuki tempat ibadah orang kafir pada saat mereka 

sedang merayakan hari agama mereka, karena kemarahan Allah akan 

turun kepada mereka.” 

                                                             
6 Ahmad Sarwat, “Hukum Muslim Masuk Gereja” dalam web 

https://rumahfiqih.com/x.php?id=1164251977  diakses pada 1 Maret 2018 
 7Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: 

1971) 
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Pandangan kedua: Boleh 

Menurut jumhur ulama ada beberapa kondisi yang membolehkan 

melakukan hal tersebut. Sebagaimana Dalam fatwa Al Lajnah Ad 

Daimah (2: 115) disebutkan,  

“Jika pergi ke Gereja untuk menunjukkan sikap toleransi, maka tidak 

boleh. Namun jika itu sebagai langkah awal untuk berdakwah, 

mengajak non muslim pada Islam, tetapi tanpa turut serta dalam 

ibadah mereka, juga tidak khawatir terpengaruh dengan ibadah, 

kebiasaan dan taklid pada mereka, itu boleh.” 

Lebbih lanjut Ahmad menguraikan kutipannya dalam kitab Kasyful Qana‟ 

jilid 1 halaman 294 serta kitab Hasyiyatul Jamal jilid 3 halaman 572. 

“Oleh karena itu hukum memasuki gereja seperti halnya untuk menghadiri 

perkawinan atau bertugas melakukan pekerjaan tertentu, bukanlah sesuatu 

yang diharamkan. Asalkan selama orang muslim tersebut tidak 

melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan agama. 

Meskipun demikian, sebaiknya dia tidak melakukannya (masuk ke gereja) 

kecuali jika perlu dan mendesak.”   

Pandangan ketiga: Makruh 

Pandangan ini berada dalam mazhab hanafi yang merujuk dari Ibnu „Aidz 

yang meriwayatkan dalam Futuhusy Syam, bahwa orang Nashrani pernah 

membuatkan sajian untuk „Umar radhiyallahu „anhu ketika beliau tiba di 

Syam. 
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“Ketika itu beliau diundang makan, maka tanya beliau, “Di mana 

undangan makan tersebut?” “Di gereja”, ada yang menjawab. Umar pun 

enggan memenuhi undangan tersebut. Umar pun mengatakan pada „Ali, 

“Pergi engkau bersama yang lainnya, lantas makanlah di sana.” Ali pun 

pergi bersama yang lain. Ali memasuki gereja, lantas beliau dan kaum 

muslimin lainnya makan di sana. Ketika itu, Ali melihat patung-patung 

yang ada dalam gereja lalu beliau berkata, “Apa yang Ali  lakukan ketika 

ia masuk?” 

         Selanjutnya, sebab yang kedua terkait hal-hal yang menyerupai 

ibadah agama lain. dalam hal ini hadits yang digunakan untuk mengkritik 

nyanyian lintas iman adalah hadits tentang larangan menyerupai suatu 

kaum, 

 „Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari 

mereka” (HR Abu Dawud, hasan)8 

Menyambung kembali pada fenomena intoleransi yang 

dipaparkann sebelumnya, peneliti mencoba mempersempit 

permasalahan agar lebih mudah diteliti nantinya di mana konteks latar 

belakang kondisi sosial hanya kepada isu intoleransi sebagai kondisi 

yang melatari terjadinya kegiatan nyanyian lintas iman. Sudut pandang 

yang digunakan adalah perspektif dari pemeluk agama Islam ke agama 

Kristen, serta subjek  utama  penelitian difokuskan  kepada penyanyi 

muslim yang berpartisipasi dalam nyanyian lintas iman di Yogyakarta. 

                                                             
8Yhouga pratama, “Fatwa Ulama: Batasan dalam meyerupai orang kafir”,  

https://muslim.or.id/22750-fatwa-ulama-batasan-dalam-menyerupai-orang-kafir.html 
diakses 24 Desember 2018 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)

https://muslim.or.id/22750-fatwa-ulama-batasan-dalam-menyerupai-orang-kafir.html


8 
 

Melihat aksi-aksi nyanyian lintas iman, peneliti memilih subjek 

yakni penyanyi PSM Gita Savana dari kampus UIN Sunan Kalijaga 

karena dari observasi pra-penelitian yang telah dilakukan, dalam 

kegiatan nyanyian lintas iman penyanyi-penyanyi yang berpartisipasi 

di dalamnya mayoritas berasal dari komunitas paduan suara baik 

kampus maupun gereja. Karena subjek yang dipilih adalah penyanyi 

muslim, peneliti memilih penyanyi-penyanyi muslim yang berasal dari 

komunitas paduan suara kampus Islam yakni komunitas Paduan Suara 

Mahasiswa Gita Savana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (selanjutnya 

disingkat PSM Gita Savana, -pen.). Adapun alasan pemilihan 

komunitas tersebut ialah karena salah satu elemen partisipan berasal 

dari sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Islam yang bukan merupakan 

lingkungan sekuler. Maka menjadi menarik bila diteliti bagaimana 

ruang yang riuh dengan kritik teologis tersebut dilakukan oleh 

penyanyi muslim yang berasal dari civitas akademik perguruan tinggi 

Islam.  

Bila kita kembali kepada runutan latar belakang di atas, hal ini 

menjadi realita yang tumpang-tindih manakala sebuah paduan suara 

muslim merespon isu intoleransi dengan nyanyian lintas iman yang 

kemudian direspon kembali dengan kritik-kritik bersifat teologis. 

Lebih jauh masalah ini menjadi menarik untuk diteliti manakala 

landasan teologis terkait hukum seorang muslim yang memasuki 

gereja serta melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan 

non-muslim tersebut tidak menjadi penghalang penyanyi muslim di 

PSM Gita Savana melakukan kegiatan nyanyian lintas iman. 
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Sebagai sebuah fenomena yang muncul, hal tersebut perlu dikaji 

dalam konteks hubungan antar umat beragama. Bagaimana pada 

masyarakat yang plural hubungan antar agama menjadi terkesan rumit 

dan memiliki kesenjangan untuk dipahami manakala ranah normative 

agama bersinggungan dengan fenomena historis yang terjadi di 

masyarakat. Oleh karenanya, peneliti ingin mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan serangkaian peristiwa yang telah disebutkan di atas 

agar dapat memahami fenomena tersebut. Dari situ pula, sebagai 

sebagai peristiwa yang muncul dengan kegaduhan, penting untuk 

memahami bagaimana kesenjangan terjadi antara normativitas doktrin 

dalam agama dengan fenomena historis yang terjadi di masyarakat di 

tengah kondisi yang intoleran. Untuk itu peneliti merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana partisipasi penyanyi PSM Gita Savana bernyanyi di 

Gereja dalam nyanyian lintas iman ditinjau dengan teori 

cosmotheandric Raimundo Panikkar? 

2. Bagaimana kesenjangan realitas antara nyanyian lintas iman 

sebagai respon isu intoleransi dengan kritik teologis bernyanyi 

di Gereja?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memahami fenomena partisipasi penyanyi PSM Gita Savana 

bernyanyi di Gereja dalam nyanyian lintas iman  

2. Memahami kesenjangan antara realitas nyanyian lintas iman 

dengan kritik teologis bernyanyi di Gereja 
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Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Sumbangsih keilmuan dengan tema nyanyian lintas iman 

2. Memberikan penjelasan terkait fenomena nyanyian lintas iman 

3. Mengisi kekosongan literatur terkait tema 

4. Memperkaya wacana hubungan antar agama di Indonesia serta 

isu intoleransi. 

D. Tinjauan Pustaka 

       Penelitian ini memiliki beberapa tinjauan pustaka dari 

penelitian-penelitian yang ada melihat dari topik, isu dan 

permasalahan, ataupun kesamaan unsur-unsur yang ada di dalam 

penelitian. Hal ini diperuntukkan agar dapat meninjau atau 

mengembangkan temuan dari studi sebelumnya, juga agar dapat 

menjadi acuan eksplorasi teoritik dan praktis dari kelebihan atau 

kekurangan yang ada. 

       Sebagai hubungan antara Islam dan Kristen dalam kondisi 

masyarakat  yang plural, peneliti menemukan telaah tentang 

realitas cosmotheandric Raimon Panikkar dengan hubungan antar 

agama di Indonesia  yang pernah diangkat oleh Azis Pajri S. 

sebagai skripsi dengan judul Cosmotheandric: Hubungan Antar 

Agama Menurut Raimon Panikkar dan Relevansinya Terhadap 

Hubungan Antar Agama di Indonesia.9 Azis Pajri melakukan 

sebuah penelitian pustaka tentang pemikiran Raimon Panikkar, ia 

berkonsentrasi pada konsep cosmotheandric  Panikkar yang belum 

banyak diteliti serta relevansinya terhadap kondisi sosial di 

Indonesia. Sebagai penelitian pustaka, maka peneliti menemukan 
                                                             

9 Azis Pajri Syarifudin, Cosmotheandric: Hubungan Antar Agama Menurut 
Raimon Panikkar dan Relevansinya Terhadap Hubungan Antar Agama di Indonesia, 
Skripsi, Jurusan Perbandingan Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.  
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bahwa Skripsi dari Azis Pajri S. ini terdapat kekurangan yang bisa 

dilanjutkan untuk pengembangan kepada kondisi penelitian 

lapangan terhadap pemikiran tersebut yang akan dilakukan 

peneliti.  

        Penelitian terkait nyanyian diangkat oleh Wiranti Dwi 

Pangesti sebagai skripsi dengan judul Nyanyian Gereja Kristen 

Jawa: Studi Tentang Pengaruh Nyanyian Terhadap Religiusitas 

Jemaat di Gereja Kristen Jawa Gondokusuman Yogyakarta.10 

Dalam penelitiannya, Wiranti menemukan bahwa musik dalam 

Kristen merupakan bagian dari liturgi yang dipadukan dengan adat 

sehingga berpengaruh terhadap religiusitas jemaat. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan diteliti 

bagaimana  nyanyian yang berkedudukan religius dalam ranah 

Kristen bertemu dengan nyanyian sebagai sebuah ekspresi dalam 

Islam. Dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya, kolaborasi 

antara keduanya akan diteliti bagaimana sebuah nyanyian 

merefleksikan interreligiusitas.   

       Penelitian sosial-keagamaan yang berbasis komunitas kampus, 

diangkat oleh Akhmad Abdillah Barsas dengan judul Musik Kreatif 

Sebagai Pembentuk Identitas Sosial (Studi Terhadap Karya-Karya 

Musik Kreatif Sanggar Nuun Yogyakarta Tahun 2012-2016).11 

Dalam penelitiannya Abdillah Barsas menemukan bahwa dalam 

karya-karya musik kreatif Sanggar Nuun terdapat nilai-nilai Islam 

                                                             
10 Wiranti Dwi Pangesti, Nyanyian Gereja Kristen Jawa: Studi Tentang 

Pengaruh Nyanyian Terhadap Religiusitas Jemaat di Gereja Kristen Jawa, Skripsi, 
Jurusan Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 

11 Akhmad Abdillah Barsas, Musik Kreatif Sebagai Pembentuk Identitas Sosial 
(Studi Terhadap Karya-Karya Musik Kreatif Sanggar Nuun Yogyakarta Tahun 2012-
2016), Skripsi, Jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.  
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yang membentuk identitas sosial tersendiri bagi pemain, penikmat, 

serta penontonnya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dijalankan adalah keduanya sama-sama meneliti keagamaan 

dari komunitas-komunitas yang berada di bawah naungan kampus 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga dalam pendalaman 

proses pengumpulan data banyak diadaptasi oleh peneliti. Namun 

perbedaannya terletak pada subyek di mana pada karya Abdillah 

Barsas sebuah landasan pemikiran keislaman organisasi intra 

kampus mampu membentuk identitas sosial sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana landasan 

pemikiran keislaman organisasi intra kampus merespon sebuah isu 

keagamaan di ruang publik.  

E. Kerangka Teori 

       Sebagai landasan berfikir dan menjadi titik awal pemikiran 

dalam pemecahan masalah, kerangka teoritik ini memuat pokok-

pokok pikiran yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis 

data. Sehubungan dengan judul penelitian dan rumusan masalah 

yang ada, peneliti berangkat dari teori hubungan antar agama 

Raimon Panikkar. Dari berbagai teori yang ia kemukakan, 

pemikirannya tentang cosmotheandric menjadi landasan teoritik 

dalam melakukan penelitian ini. 

       Mengutip Azis Pajri tentang pemikiran Panikkar, dalam teori 

cosmotheandric realitas dikonstruksi melalui tiga aspek yakni visi 

cosmotheandric, intuisi cosmotheandric, dan pengalaman 

cosmotheandric. Pada aspek pertama dalam visi cosmothendric 

terdapat 3 dimensi yang relasional dan tak dapat berdiri sendiri. 

Dimensi-dimensi tersebut adalah theos, antropos, dan cosmos. 
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Dalam dimensi theos, Panikkar menarik sebuah generalisasi akan 

kesadaran transenden dan absolut di semua agama. Ia menyatakan 

semua tradisi agama mengakui bahwa kebenaran tak terbatas 

sebenarnya melampaui segala nama12. Dari sinilah Panikkar 

meyakini bahwa pada dasarnya semua agama menuju kebenaran 

yang sama. Sesuatu yang absolut itu pada akhirnya dideskripsikan 

dengan beragam nama oleh agama-agama. 

      Dimensi antropos, diartikan Panikkar sebagai sebuah 

kesadaran eksistensial di mana kesadaran ini menembus setiap 

makhluk yang tidak dapat direduksi sedikitpun hanya sebatas 

menjadi manusia13. 

       Kemudian dimensi cosmos atau alam semesta, kembali 

mengutip azis fajri bahwa dalam pemikiran Panikkar dunia materi, 

energi, ruang, dan waktu adalah rumah manusia. Tidak ada pikiran, 

doa, dan tindakan yang tanpa menjadikan bumi sebagai fondasi, 

ekspresi, dan efek kosmis, yang oleh karena itu segala spiritualitas 

tak akan pernah dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. 

       Ketiga dimensi ini merupakan tiga dimensi interdependen 

yang mana realitas satu dimensi akan selalu terkait dengan realitas 

dimensi yang lainnya. Maka relasi ketiganya adalah suatu 

keniscayaan yang akan terjadi dalam ranah pemikiran Panikkar. 

Hanya saja, agama olehnya cenderung ditempatkan sebagai 

dimensi antropos karena agama tak bisa dilepaskan dari manusia. 

Namun hal itu tidak berarti agama hanya sebatas ruang hubungan 

                                                             
12 Azis Pajri S. Cosmotheandric: Hubungan Antar Agama Menurut Raimon 

Panikkar dan Relevansinya Terhadap Hubungan Antar Agama di Indonesia, dalam 
Jurnal Religi Vol. XI, No. 1, Januari 2015. hlm 108-109  

13 Azis Pajri S. Cosmotheandric: Hubungan Antar Agama Menurut Raimon 
Panikkar dan Relevansinya Terhadap Hubungan Antar Agama di Indonesia. hlm 110 
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manusia, justru Panikkar menganggap pembicaraan soal agama 

akan selalu terkait dengan dimensi theos dan cosmos karena agama 

sebagai yang dipeluk manusia menjadi milik bukan hanya dimensi 

antropos melainkan juga milik dimensi theos dan cosmos karena 

ketiganya relasional dan saling ketergantungan. 

        Pada aspek kedua dari konstruksi realitas cosmotheandric 

ialah intuisi cosmotheandric. Intuisi cosmotheandric merupakan 

sebuah kesadaran murni yang telah muncul sejak awal kesadaran 

manusia sebagai visi yang tak terbagi daripada totalitas. Kesadaran 

hubungan antara fisik dan metafisik, kosmos dan manusia, 

merupakan bentuk asli kesadaran manusia yang membentuk 

intuisi. Intuisi cosmotheandric yang merupakan kemanusiaan itu 

sendiri menjadi jalinan yang tak terpisah dengan visi 

cosmotheandric sebagai bentuk kesadaran yang orisinal dan 

primordial.14  

        Pada aspek ketiga ialah pengalaman cosmotheandric di mana 

peneliti kembali meminjam penjelasan Azis Pajri tentang 

pemikiran Panikkar ini. Pengalaman cosmotheandric  adalah 

pengalaman yang menghubungkan antara yang Ilahi, manusia, dan 

bumi (cosmos). Dalam ruang pemikiran Kristen pengalaman ini 

adalah pengalaman Kristus itu sendiri bagi Panikkar yang 

dihidupkan melalui Christophany.15 Konsep christophany di sini 

merupakan perjumpaan seorang manusia terhadap Kristus yang 

datang berupa apa saja ketika ia berusaha mengalami dalam 

                                                             
14 Panikkar, Raimundo. Eastham, Scott (ed.), The Cosmotheandric Experience: 

Emerging Religious Consciousness (New York: Orbis Books, 1993) hlm 55 
15 Azis Pajri S. Cosmotheandric: Hubungan Antar Agama Menurut Raimon 

Panikkar dan Relevansinya Terhadap Hubungan Antar Agama di Indonesia, dalam 
Jurnal Religi Vol. XI, No. 1, Januari 2015. Hlm 111. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



15 
 

pengalaman spiritual yang sama dengan apa yang telah dilakukan 

Yesus. Kristus bagi Panikkar bukanlah Kristus milik Kristen saja, 

karena Kristus adalah Yang Absolut yang bagi Panikkar hanyalah 

sebuah nama dalam Kristen yang mungkin saja memiliki nama lain 

pada keyakinan yang berbeda seperti Khrisna dalam Hindu, Yesus, 

Rama, dan lain sebagainya.   

      Dari situ, Panikkar dalam pemikiran cosmotheandricnya 

menganggap peran teolog dalam klaim kebenaran adalah  

kekeliruan karena agama telah menjadi kebenaran di ranah 

manusia semata yang terlepas hubungannya dengan dimensi theos 

dan cosmos. Dalam hal ini Panikkar menganggap monotheis 

adalah pendekatan yang akan menegasikan intersubyektifitas 

kebenaran, sehingga manusia dipaksa untuk menikmati perspektif 

global yang baginya hanyalah bentuk pengabaian akan kenyataan 

bahwa sejatinya setiap agama membangun istilah berbeda-beda 

untuk menuju yang absolut16. 

       Maka dari pandangan Panikkar di atas, paradigma hubungan 

antar agama dalam realitas cosmotheandric menekankan bahwa 

setiap agama memiliki peran yang seimbang dalam membangun 

realitas tersebut di mana peran tersebut tidak bisa didominasi oleh 

agama tertentu dan mengabaikan agama lainnya.  

       Adapun implikasi pemikiran Panikkar dengan kondisi sosial di 

Indonesia, telah diuraikan oleh Azis Fajri bahwasanya dalam 

konstruksi sosial masyarakat Indonesia, paradigma cosmotheandric 

akan sangat susah diterima karena struktur pengetahuan Islam yang 

lebih cenderung dominan dalam menentukan mana hal-hal yang 
                                                             

16 Raimon Panikkar, Invisible Harmony: Essays on Contemplation and 
Responbility (Mineapolis: Fortress Press, 1995), 172. 
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tabu atau tidak boleh dilakukan di masyarakat. Sehingga, segala 

tindakan yang keluar dari pandangan mayoritas akan dianggap 

sebagai sesuatu yang menyimpang dan perlu diluruskan17.  

         Dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa teori 

pendukung yakni yang pertama adalah konsep motivasi Abraham 

Maslow. Konsep motivasi manusia menurut Abraham Maslow 

adalah tentang aktualisasi diri yang dianggap beberapa pandangan 

lebih konstruktif dibandingkan dalam aliran psikologi 

behaviourisme. Motivasi Maslow menganggap kebutuhan tertinggi 

adalah aktualisasi yang intuitif  serta humanis untuk mencapai 

sebuah “pengalaman puncak” (baca: kepuasan) yang menggeluti 

pertanyaan tentang nilai, kesadaran, dsb. Hal ini diurai oleh Calvin 

S. Hall dan Gardner Lindzey.18 

        Sebelum nantinya akan dianalisis tentang realitas 

cosmotheandric, perlu diptakan terlebih dahulu bagaimana model 

perjumpaan agama penyanyi PSM Gita Savana. Untuk itu peneliti 

juga akan menggunakan teori tiga model perjumpaan agama 

Raimundo Panikkar. Dalam perjumpaan agama, Panikkar  

melukiskan tiga model yang merupakan kecenderungan pandangan 

atau sikap seorang pemeluk agama terhadap agama yang 

dipeluknya dan agama yang dipeluk orang lain. tiga model tersebut 

adalah Ekslusivisme, Inklusivisme, dan Paralelisme.   

                                                             
17 Azis Pajri, Cosmotheandric: Hubungan Antar Agama Menurut Raimon 

Panikkar dan Relevansinya Terhadap Hubungan Antar Agama di Indonesia, dalam 
Jurnal Religi, Vol. XI, No.1 Januari 2015, hlm 113-114. 

 
18 S. Hall, Calvin. Lindzey, Gardner, Teori-Teori Holistik Organismik-

Fenomenologis (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993) hlm 109-111.) 
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         Pada konsep yang pertama ia menyebutkan istilah 

ekslusivisme di mana dalam perjumpaan agama, seorang pemeluk 

agama memiliki kecenderungan model ekslusif manakala ia 

memandang bahwa agama yang dianutnya paling benar maka 

agama lain yang berlawanan tidak bisa benar19. Dari model ini 

seringkali seorang pemeluk agama cenderung meniadakan 

eksistensi keyakinan yang lain di luar keyakinannya.  

          Pada model yang kedua ialah model inklusivisme, di mana 

Panikkar menguraikan bahwa dalam konteks kondisi yang plural, 

inklusivisme adalah model perjumpaan agama di mana seorang 

pemeluk agama meyakini serta membela kebenaran dari keyakinan 

yang dianutnya sekaligus pada saat yang sama menyadari bahwa 

dalam keyakinan lain pada tahap tertentu terdapat persamaan 

terkait kebenaran dengan kebenaran yang dianutnya. Pada model 

ini pemeluk agama cenderung menginterpretasikan kembali hal-hal 

agar dapat cocok dan diterima dengan kondisinya. Kemudian 

Panikkar menjelaskan bahwa model ini di satu sisi cenderung 

menimbulkan kesulitan seringkali meletakkan konsep toleransi 

dalam pandangan mereka sendiri tetapi tidak dalam padangan 

orang lain yang menggugat pandangannya.20 

               Pada model ketiga yakni paralelisme, di mana seorang 

pemeluk agama merasa agamanya masih jauh dari sempurna 

namun tetap meyakini sebagai suatu symbol dan jalan yang benar. 

Pada saat yang sama seorang pemeluk agama juga menyadiri 

bahwa yang ia sadari juga berlaku bagi pemeluk agama lain pada 

                                                             
19 Panikkar, Raimundo. Dialog Intra Religius. Terjemahan Dwi Helly Purnomo 

dan D. Puspobinatmo (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994) hlm. 18. 
20 Panikkar, Raimundo. Dialog Intra Religius, hlm. 20.  
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keyakinan mereka masing-masing. Model ini tidak dapat menolak 

klaim agama yang lain namun juga tidak mungkin 

memasukkannya secara utuh ke dalam tradisi keyakinannya. 

Model ini menurut Panikkar memberikan keuntungan positif 

berupa sikap yang sangat toleran dan hormat kepada yang lain 

namun juga menghindari sinkretisme. Lebih jauh Panikkar 

menjelaskan bahwa model ini cenderung berlawanan dengan 

pengalaman historis bahwa pada kenyataannya dalam tradisi 

keagamaan manusia terdapat kebutuhan untuk saling belajar 

ataupun melintas di luar batas-batas dari suatu keyakinan.21 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di mana peneliti 

mengambil data langsung dari lapangan. Adapun penelitian 

lapangan ini adalah jenis penelitian kualitatif dikarenakan 

penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena, dibangun 

melalui pertanyaan terbuka, serta penjelasan dalam bentuk 

kata-kata yang merupakan eksplorasi untuk memahami makna 

serta penerjemahan kompleksitas suatu persoalan22.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah dari mana saja data 

penelitian akan didapatkan dalam bentuk ungkapan narasumber 

saat wawancara, buku, serta dokumentasi foto dan video, yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

 

                                                             
21 Panikkar, Raimundo. Dialog Intra Religius, hlm. 22-24. 
22 Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran. 2018. 
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2.1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penyanyi di 

komunitas PSM Gita Savana yang merupakan pelaku 

dalam kegiatan nyanyian lintas iman. Karena terdapat 

interaksi lebih dari satu pemeluk agama, sumber data lain 

juga didapat dari penyanyi non-muslim di luar komunitas 

yang pernah berpartisipasi dengan penyanyi PSM Gita 

Savana sebagai tambahan. 

2.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder penelitian ini meliputi referensi 

ataupun penelitian terkait hubungan antar agama, identitas 

keagamaan, musik paduan suara, serta komunitas. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa teknik 

yang dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan data 

yang komperhensif. Teknik-teknik yang dilakukan dalam 

penelitian ini ialah: 

3.1. Teknik Wawancara 

Dalam pengumpulan data nantinya peneliti akan 

melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

terbuka secara terstruktur kepada pelaku dengan dua 

langkah yakni: pertama, dengan langsung berhadapan. 

Karena pelaku tidak selalu dapat langsung diamati oleh 

peneliti, wawancara langsung sangat perlu dilakukan 

untuk memahami informasi yang dapat lebih bersifat 

emosional. Serta yang kedua, dengan telepon agar peneliti 
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lebih leluasa mendapatkan informasi historis dari 

pelaku23. 

3.2. Teknik Observasi 

Teknik observasi yang dilakukan di sini ialah dengan opsi 

sebagai partisipan utuh24 di mana peneliti tergabung 

langsung dalam kehidupan pelaku dan menyembunyikan 

peran peneliti sebagai observer. Kelebihan dari teknik ini 

tentunya peneliti akan mendapatkan pengalaman langsung 

secara mendalam dari pelaku meski teknik ini memiliki 

kekurangan di mana peneliti mungkin saja dapat dianggap 

sebagai pengganggu. 

3.3. Dokumentasi 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik 

dokumentasi, yang mana dokumentasi penelitian ini berupa 

foto pementasan nyanyian lintas iman, video pementasan 

terkait, modul paduan suara, serta partitur lagu yang 

digunakan.  

4. Analisis Data  

Setelah pengumpulan data dilakukan, peneliti melakukan 

analisis data dengan metode induktif-deduktif25 dengan 

langkah: membaca seluruh data - memisahkan data dalam 

tema-tema dan deskripsi - saling menghubungkan data - 

melakukan interpretasi - dan yang terakhir melihat kembali 

                                                             
23 Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran. Hlm 256 
24Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran. Hlm 255 
25 Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Campuran. Hlm 248 
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data yang ada untuk menemukan informasi atau bukti 

tambahan dari hasil interpretasi. 

G. Sistematika Pembahasan  

        Sistematika pembahasan dari penelitian ini merupakan 

runutan terkait apa-apa yang akan dijelaskan nantinya sehingga 

dapat membentuk rantai logika pemahaman yang diharapkan bagi 

peneliti ataupun bagi pembaca. Untuk itu, skripsi ini akan ditulis 

dalam lima bab. 

       Pada BAB I, pendahuluan akan dipaparkan latar belakang 

terkait tema dan masalah penelitian serta alasan penting penelitian 

ini dilakukan. Dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang menjadi 

acuan peneliti, kerangka teori yang dibangun, metode penelitian 

yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang disusun dalam 

penelitian ini.   

       Pada BAB II peneliti akan memberikan gambaran umum 

tentang PSM Gita Savana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

menjadi subjek penelitian. Gambaran umum yang diberikan pada 

bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yakni profil UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, sejarah  PSM Gita Savana, nilai keislaman 

dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, 

keanggotaan PSM Gita Savana, dan yang terakhir ialah partisipasi 

PSM Gita Savana dalam nyanyian lintas iman. 

       Selanjutnya pada BAB III adalah partisipasi PSM Gita Savana 

bernyanyi di Geraja dalam nyanyian lintas iman. Pada bab ini 

terbagi ke dalam dua subbab pembahasan di mana pada subbab 

pertama akan dipaparkan karakter dari partisipasi penyanyi PSM 
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Gita Savana, lalu tinjauan partisipasi tersebut menurut teori 

cosmotheandric Raimundo Panikkar pada subbab yang kedua. 

      Pada BAB IV ialah kesenjangan realitas antara nyanyian lintas 

iman sebagai respon isu intoleransi dengan kritik teologis 

bernyanyi di gereja. Pada pada bab ini akan dibahas dalam posisi 

apa saja dan bagaimana kesenjangan di antara keduanya bisa 

terjadi. 

      Terakhir pada BAB V adalah kesimpulan penelitian, saran dan 

rekomendasi, serta penutup. Dalam bab ini peneliti akan 

menyimpulkan hasil dari analisa data dengan teori yang ada 

sehingga dapat memberikan gambaran utuh dari fenomena yang 

terjadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari pokok permasalahan yang ada, serta 

seluruh pembahasan di dalam penelitian ini, maka penulis menarik 

kesimpulan mengenai partisipasi PSM Gita Savana bernyanyi di 

Gereja dalam nyanyian lintas iman untuk merespon isu intoleransi 

serta kesenjangannya dengan kritik teologis adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi PSM Gita Savana bernyanyi di Gereja dalam 

nyanyian lintas iman ditinjau dengan teori cosmotheandric 

Raimundo Panikkar 

        Ditinjau dengan teori cosmotheandric Raimundo 

Panikkar, partisipasi PSM Gita Savana bernyanyi di Gereja 

dalam nyanyian lintas merupakan sebuah realitas 

cosmotheandric yang terkonstruksi melalui aspek visi 

cosmotheandric, intuisi cosmotheandric,  namun tanpa 

pengalaman cosmotheandric. Realitas yang terbangun adalah 

realitas cosmotheandric berupa wawasan dan kesadaran 

tentang bagaimana seorang muslim berperan dalam ruang 

(cosmos) untuk saling berupaya mempertahankan eksistensi 

antar agama (antropos) demi memperoleh kebebasan serta hak 

masing-masing tentang bagaimana meyakini Yang Absolut 

(theos) selama peran tersebut tidak membuat seorang muslim 

bergeser dari keyakinan tauhid. Realitas tersebut melalui 

pendekatan fenomenologi dideskripsikan sebagai kondisi yang 
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inklusif di mana pandangan normative dikesampingkan untuk 

permasalahan atau tujuan yang humanis. 

2. Kesenjangan antara realitas nyanyian lintas iman sebagai 

respon isu intoleransi dengan kritik teologis bernyanyi di 

Gereja 

        Setelah memetakan posisi, dimensi, serta substansi dari 

kesenjangan yang ada, kesenjangan realitas nyanyian lintas 

iman sebagai respon isu intoleransi dengan kritik teologis 

bernyanyi di Gereja adalah kesenjangan antara yang normative 

dengan yang historis berupa kesenjangan perspektif sesama 

muslim, kesenjangan relevansi kritik normatif terhadap konteks 

intoleransi dan kebhinekaan, serta kesenjangan pemahaman 

normatif dari subjek atas respon yang dilakukan. Namun, 

kesenjangan itu nihil dalam wilayah substansi tauhid. Kaitan 

kesenjangan tersebut dalam konteks waktu yang lalu, yang, 

kini dan yang nanti ialah dengan  memahami segala tindakan 

yang muncul di dalam konteks situasi yang intoleran dalam 

masyarakat plural bagaimana masyarakat mendefinisikan 

situasi dengan pendekatan multidimensi. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan paparan dari hasil kesimpulan di atas, peneliti ingin 

memberikan sumbangan berupa saran yang mudh-mudahan 

bermanfaat yaitu: 

1. Menimbang hasil temuan penelitian ini manakala subjek 

dibatasi pada penyanyi muslim saja dalam nyanyian lintas 

iman, maka sebagai realitas cosmotheandric yang tidak utuh 

penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah subjek 
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dari sisi Kristen untuk melihat korelasi antar agama dalam 

sebuah realitas cosmotheandric  yang lebih luas. 

2. Penelitian ini tidak menggunakan angket statistik untuk 

memetakan model sikap perjumpaan agama penyanyi, karena 

itu bagi peneliti yang berminat mengembangkan penelitian ini 

dapat menggunakan metode kuantitatif dalam pengujiannya. 

3. Penelitian ini baru sebatas menggambarkan fenomena pada 

permukaan, bila dikembangkan maka peneliti dapat 

mengeksplorasi nyanyian lintas iman mempengaruhi 

pengalaman-pengalaman spiritual dari subjek. 

4. Sebagai peristiwa yang tidak sedang terjadi, metode 

pengumpulan data berupa observasi tidak dapat dilakukan 

dengan memuaskan. Maka bila dikembangkan bisa melakukan 

penelitian dengan jangka waktu yang panjang sehingga peneliti 

mampu memahami peristiwa dalam pengamatan langsung saat 

fenomena berlangsung. 
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