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MOTTO 

 

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan 

tinggalkanlah jejak” 

Ralph Waldo Emerson 
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ABSTRAK 

Perilaku sosial keagamaan merupakan sebuah tindakan sosial yang berlandaskan 

pada motivasi keagamaan. Berbagai perilaku tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak 

serta merta dilakukan begitu saja tanpa ada motivasi atau tujuan jelas yang 

melatarbelakanginya. Dalam kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada perayaan 

Paskah yang dirayakan tiap tahun oleh umat Krsitiani khususnya para  jemaat Gereja 

Kristen Jawa (GKJ) Karanganyar ini memiliki peranan besar dalam tindakan sosial 

keagamaan yang mereka terapkan dalam kehidupan sehar-hari.  Cara mereka memaknai 

perayaan Paskah berpengaruh pada perilaku masing-masing jemaat. Berbagai perilaku yang 

dilakukan oleh jemaat ini bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar atau bagaimana 

mereka  menghayati serta menafsirkan ajaran-ajaran agamanya. Maka dari itu tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja makna perayaan Paskah bagi jemaat dan 

bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan jemaat serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi 

berbagai perilaku atau tindakan sosial yang dilakukan oleh jemaat GKJ Karanganyar. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan 

dengan mengumpukan berbagai sumber data dari mengamati secara langsung proses 

perayaan Paskah di Gereja Kristen Jawa Karanganyar yang dimulai dari tiga hari sebelum 

Minggu Paskah. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa jemaat yang meliputi 

pendeta, ketua majelis dan beberapa jemaat dari berbagai golongan usia. Melalui 

pengamatan langsung serta wawancara terhadap pendeta, ketua majelis dan beberapa 

jemaat dari berbagai usia didapatkan sumber data yang penulis gunakan untuk dianalisis 

dengan teori tindakan sosial Max Weber. Dalam teorinya, Max Weber mengatakan bahwa 

tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan 

tradisional. Masing-masing klasifikasi tersebut menurut Weber dapat mempermudah dan 

mengetahui secara mendalam karakter dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang maupun kelompok.  

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, makna yang diperoleh jemaat GKJ 

dalam perayaan Paskah ini menjadi motivasi utama yang mendorong segala tindakan-

tindakan sosial. Pada perayaan Paskah jemaat bersungguh-sungguh menghayati berbagai 

liturgi yang dilakukan. Makna Paskah sebagai kebangkitan Yesus Kristus setelah 

pengorbanannya disiksa di tiang salib demi umatnya, menyadarkan mereka bahwa manusia 

harus bangkit dari keterpurukan, meninggalkan hal-hal yang buruk dan berusaha untuk 

selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada teori Max Weber ada 4 klasifikasi 

tindakan sosial, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, afektif, dan 

tradisi. Masing-masing tipe tindakan yang dilakukan para jemaat berbeda-beda dari cara 

mereka memahami dan memaknai perayaan Paskah. 

Kata kunci: Paskah, Tindakan Sosial, Cinta Kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama secara umum  diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan terhadap 

kekuatan yang supernatural.
1
 Definisi mengenai agama ini pun sering menjadi 

perdebatan oleh para filsuf maupun sosiolog. Masing-masing memiliki kriteria 

tersendiri dalam mendeskripsikan sebuah agama. Sehingga ketika membahas 

mengenai arti dan definisi agama akan memunculkan beberapa versi. Hal inilah 

yang membuat para filsuf dan sosiolog tertarik untuk memahami lebih dalam arti 

dari agama itu sendiri.  

Awal mulanya, agama Kristen yang berasal dari Barat merupakan 

seperangkat ajaran, organisasi dan liturgi yang sudah ada. Ketika agama Kristen 

masuk ke Indonesia, mulanya masih menggunakan bahasa asal yaitu bahasa 

Yunani dan Ibrani.
2
 Hal ini tentu menyulitkan masyarakat Indonesia, khususnya 

di daerah Jawa. Sementara pada masa itu, masyarakat Jawa sedang berada pada 

kondisi yang haus akan simbol spiritual baru yang mampu memuaskan kebutuhan 

batin mereka agar dapat menyatu dengan ilahi. Ketika dua hal ini bertemu, antara 

kaum misionaris dan masyarakat Jawa maka terjadilah sebuah titik perjumpaan 

                                                           
1
 Carl Olson, The Theology and Philosophy of Eliade: A Search for the Centre, (New York: 

St. Martini’s Press, 1992), hlm. 31. 
2
 SH. Soekotjo, Sejarah Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) Jilid 1: Di Bawah Bayang-

Bayang Zending (1868-1948), (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen. 2009). 
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atau persilangan antara mereka yang secara intens mengajarkan agama baru dan 

mereka yang mengupayakan pengetahuan kesempurnaan hidup. Karena itu, 

transfer pengetahuan keagamaan dapat terjadi secara lancar, yang satu memberi 

dan yang lain menerima. Kehadiran misionaris Kristen di Jawa Tengah 

merupakan sesuatu yang sangat diharapkan, khususnya di bidang sosial-ekonomi 

penduduk asli. Dari situlah kaum misionaris menemukan lapangan pekerjaan 

yang sangat subur dan sesuai dengan tugas misionaris mereka.  

Pada saat itu kemiskinan, sakit, dan kebodohan merupakan penyebab 

utama penderitaan penduduk, khususnya pada akhir abad ke-19 dan permulaan 

abad ke-20.
1
 Itulah sebabnya pelayanan medis dan pelayanan misi Kristen yang 

menekankan pada kesehatan dan pendidikan memperoleh nilai yang sangat tinggi 

di kalangan rakyat kebanyakan. Titik pertemuan misi Kristen dan kebutuhan 

rakyat terjadi dalam pelayanan ini, dan menjadi dasar yang cukup kuat bagi 

kehadiran misi Kristen di tengah masyarakat Jawa. Namun, tidak jarang berbagai 

konflik seringkali juga terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman antara dua pihak 

tersebut. Kaum misionaris menduga bahwa melalui pernyataan Injil kepada orang 

Jawa mereka akan melepaskan masa lalunya, seluruh sikap, cara hidup, moral, 

bersamaan dengan kecenderungan mereka yang menyikapi agama sebagai bentuk 

pengetahuan esoterik. Sementara (bagi orang Jawa yang menjadi Kristen) mereka 

berpikir bahwa diri mereka mempunyai hak untuk merengkuh dan 

mengembangkan agama Kristen sesuai dengan perasaan dan kebutuhan batin 

                                                           
1
 Yosua Matius Sumardi, Sejarah gereja Kristen Jawa: Mewujudkan Kemandirian Teologi 

1945-1996, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen. 2007). 
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mereka sendiri. Maka di Jawa lahirlah Gereja Kristen Jawa sebagai bentuk dari 

asimilasi kebudayaan masyarakat Jawa yang sudah mendarah dagimg dengan 

agama Kristen. 

Meski Gereja Kristen Jawa ini tersebar di berbagai wilayah di pulau Jawa, 

tetapi tetap memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri di masing-masing gereja. 

Tak terkecuali di Gereja Kristen Jawa Karanganyar, Kebumen. Gereja ini 

terbilang gereja yang kecil dan berlokasi di desa, tepatnya di desa Karanganyar, 

Kebumen. Dalam rangkaian liturgi dan tata ibadahnya pun memiliki cara dan 

aturannya sendiri, meskipun tetap tidak melewatkan ibadah-ibadah wajib seperrti 

khotbah, puji-pujian dan persembahan untuk Tuhan Yesus.
2
 Dalam rangkaian 

liturgi perayaan Paskah di Gereja Kristen Jawa Karanganyar juga tidak sama 

persis dengan GKJ di tempat-tempat lain. Sehingga, menurut penulis hal ini 

cukup menarik untuk diteliti bagaimana mereka memaknai perayaan Paskah dan 

apakah setelah selesai perayaan Paskah dapat memberikan dampak yang cukup 

signifikan bagi jemaat, mengingat belum banyak penelitian yang membahas 

secara khusus bagaimana perilaku sosial keagamaan jemaat dalam memperingati 

hari raya Paskah.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa makna Paskah bagi Jemaat di Gereja Kristen Jawa Karanganyar? 

                                                           
2
 Sinode GKJ, Pokok-pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa, (Salatiga: 2005). 



 
 

 4   
 

2. Bagaimana Perilaku Sosial Keagamaan Jemaat Gereja Kristen Jawa dalam 

Perayaan Paskah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ingin memahami makna dan bentuk perilaku 

sosial keagamaan dari perayaan Paskah bagi umat Kristiani, khususnya bagi 

jemaat di Gereja Kristen Jawa Karanganyar, serta ingin mengetahui apa yang 

mempengaruhi perilaku sosial keagamaan para jemaat dalam perayaan 

Paskah. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya teori Max Weber tentang 

tindakan sosial, dimana dalam suatu agama terdapat aspek-aspek yang 

menjadi motivasi seseorang untuk menghayati dan mengamalkannya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, fokus pada bagaimana umat 

Kristiani khususnya jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar melaksanakan 

ibadah Paskah dan berinteraksi sosial. Selain itu penelitian ini sebagai 

kontribusi terhadap kajian mengenai studi agama-agama. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, 

dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya sudah 
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cukup banyak yang meneliti tentang objek penelitian penulis yaitu Gereja Kristen 

Jawa, antara lain: 

Skripsi yang berjudul Nyanyian Gereja Kristen Jawa (Studi Tentang 

Pengaruh Nyanyian Terhadap Religiusitas Jemaat di Gereja Kristen Jawa 

Gondokusuman) ditulis oleh Wiranti Dwi Pangesti pada tahun 2017. Penelitian 

tersebut membahas tentang pengaruh nyanyian dalam ibadah di GKJ terhadap 

religiusitas jemaatnya.  Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bagaimana 

keunikan dari GKJ Gondokusuman tersebut yang masih kental dengan 

kebudayaan Jawanya dan dipadukan dengan ritual keagamaan. Dari nyanyian 

dalam ibadah di gereja tersebut pun ternyata mempengaruhi religiusitas para 

jemaatnya dalam melakukan ibadah.
3
 

Selanjutnya jurnal penelitian Humaniora yang berjudul Hubungan antara 

Orientasi Religius dan Dukungan Sosial dengan Kedisiplinan Beribadah pada 

Warga Gereja yang ditulis oleh Yoyok Ellyazar pada tahun 2013. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk menguji secara empiric hubungan antara orientasi 

religius dengan kedisiplinan beribadah dan hubungan antara orientasi religius dan 

dukungan sosial secara bersama-sama dengan kedisiplinan beribadah warga 

Gereja Kristen Jawa Ngento-ento.
4
 

                                                           
3
 Wiranti Dwi Pangesti, Nyanyian Gereja Kristen Jawa (Studi Tentang Pengaruh Nyanyian 

Terhadap Religiusitas Jemaat di Gereja Kristen Jawa Gondokusuman), Fakultas Ushuluddin, 

Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017. 
4
 Yoyok Ellyazar, Hubungan antara Orientasi Religius dan Dukungan Sosial dengan 

Kedisiplinan Beribadah pada Warga Gereja, Jurnal Fakultas Humaniora, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2013. 
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Skripsi yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode dalam Khotbah 

Jangkep Bahasa Jawa Sinode Gereja Kristen Jawa (Suatu Kajian Sosiolinguistik) 

ditulis oleh Yulia Prasasti pada tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas 

tentang deskripsi wujud alih kode dan campur kode dalam khotbah jangkep 

bahasa Jawa sinode GKJ serta menjelaskan faktor yang melatarbelakangi alih 

kode dan campur kode dalam khotbah jangkep bahasa Jawa sinode GKJ. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
5
 

Skripsi yang berjudul Gamelan Jawa sebagai Musik Liturgi di Gereja 

Kristen Jawa Bantul, yang ditulis oleh Alfin Sasmita pada tahun 2015. Penelitian 

tersebut menggunakan pendekatan etnomusikologis, yaitu pendekatan musik 

dalam konteks sosial budayanya. Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas 

mengenai karakter lagu dan mengidentifikasi variasi unsure-unsur musik tersebut, 

dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi garapan gending-gending tersebut yang 

ternyata mempengaruhi seluruh kegiatan yang ada di GKJ Bantul.
6
  

Skripsi yang berjudul Studi Penerapan Sistem Akustik pada Interior 

Gereja Kristen Jawa Gondokusuman dan Gereja Kristen Jawa Mergangsan 

Yogyakarta, ditulis oleh M. Kurniawan pada tahun 2007. Penelitian tersebut 

membahas tentang pentingnya gereja sebagai salah satu tempat beraktifitas bagi 

umat Kristen. Maka dari itu gereja disini penting sekali memberikan suasana yang 

nyaman dan aman sebagai tempat untu bermeditasi dan berdoa, sehingga 

                                                           
5
 Yulia Prasasti, Alih Koden dan Campur Kode dalam Khotbah Jangkep Bahasa Jawa Sinode 

Gereja Kristen Jawa (Suatu Kajian Sosiolinguistik), Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, 

2017. 
6
 Alfin Sasmita, Gamelan Jawa sebagai Musik Liturgi di Gereja Kristen Jawa Bantul, 

Fakultas Seni Pertunjukkan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2015. 
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membutuhkan perhatian khusus dalam rancangan intriornya terutama yang 

berkaitan dengan sistem akuntik ruang.
7
 

Dari berbagai penelitian dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang penulis 

temukan, memang sudah banyak yang meneliti tentang Gereja Kristen Jawa. 

Meskipun demikian yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini yaitu penulis fokus pada makna perayaan Paskah bagi jemaat, 

benuk-bentuk tindakan sosial serta hal-hal yang melatarbelakangi perilaku sosial 

keagamaan jemaat di Gereja Kristen Jawa. 

 

E. Kerangka Teori 

Perilaku dalam kamus sosiologi adalah action, yang artinya rangkaian atau 

tindakan.
8
 Menurut Bimo Walgito, perilaku adalah aktivitas yang ada pada 

individu atau organisasi yang tidak timbul dengan sendirinya, melainkan akibat 

dari stimulus yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan, baik stimulus 

internal maupun eksternal. Namun sebagian besar stimulus itu berasal dari 

eksternal.
9
 Sedangkan menurut Alport, perilaku merupakan hasil belajar yang 

diperoleh melalui pengalaman dan interaksi di lingkungan secara terus menerus.
10

 

Semakin sering berinteraksi dalam lingkungannya, maka disadari atau tidak hal 

ini akan mempengaruhi seseorang untuk dapat menentukan sikap berdasarkan 

                                                           
7
 M. Kurniawan, Studi Penerapan Sistem Akustik pada Interior Gereja Kristen Jawa 

Gondokusuman dan Gereja Kristen Jawa Mergangsan Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni 

Indonesia, Yogyakarta, 2007. 
8
 Soerjono Soekamto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 7. 

9
 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 15.  

10
 Jalaludin Rahmat, Psikologi Agama Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 201. 
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pengalaman yang dialaminya tersebut. Seperti halnya jemaat di GKJ Karanganyar 

yang mempunyai latar belakang sosial yang berbeda-beda serta ketaatan dalam 

beragama akan mempengaruhi dalam berinteraksi di lingkungan sosial.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Tindakan Sosial dari 

Max Weber. Max Weber mengartikan tindakan sosial sebagai aktivitas seorang 

individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat terkait cara 

berperilaku atau bertindak.
11

 Tindakan sosial yang dilakukan oleh individu 

maupun kelompok jemaat di GKJ memiliki motif dan tujuan dalam berbagai 

tindakan yang dilakukan. Untuk memahami berbagai macam motif dan tujuan 

dari tindakan ini, Max Weber mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan sosial, yaitu 

tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, 

dan tindakan tradisional. 

Tindakan perilaku sosial yang dilakukan jemaat GKJ ini dapat dianalisis 

sesuai klasifikasi teori Max Weber. Dalam teorinya, Max Weber  mengungkapkan 

bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai 

bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi cirri khasnya. Sehingga kita bisa 

memahami alasan suatu kelompok tersebut bertindak.
12

 Sama halnya dengan 

memahami macam-macam perilaku tindakan sosial yang dilakukan oleh jemaat 

GKJ  dalam perayaan Paskah.  

                                                           
11

 Max Weber dalam Abd. Rasyid Marsi, Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar, (Cet. I, 

Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 149. 
12

 Pip Jones, Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-

Modernisme, (trj.), Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115. 
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Penjabaran mengenai klasifikasi perilaku sosial atau tindakan sosial 

menurut Weber yaitu: Pertama, Tindakan rasionalitas instrumental, yang 

diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan. Tindakan ini ditentukan dan 

diperhitungkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Kedua, Tindakan 

rasionalitas nilai, yang berorientasi kepada nilai. Dilakukan untuk alasan dan 

tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan berhasil atau gagalnya tindakan yang 

dilakukan tersebut. Ketiga, Tindakan afektif, yang menerima orientasi dari 

perasaan atau emosi. Keempat, Tindakan tradisional sebagai tindakan yang tidak 

memperhitungkan pertimbangan rasional dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah 

mengakar secara turun temurun.
13

 Klasifikasi perilaku sosial yang dipetakan oleh 

Max Weber ini menjadi acuan penulis untuk memahami berbagai perilaku atau 

tindakan yang dilakukan para jemaat di GKJ Karanganyar, Kebumen dalam 

Perayaan Paskah. 

 

F. Metode Penelitiann 

1. Model Penelitian 

Model penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang 

bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan data yang 

diperoleh dengan mengamati secara langsug kegiatan ibadah para jamaat yang 

menjadi nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dari observasi, wawancara, jurnal, buku laporan Gereja dan laporan tata 

                                                           
13

 KJ Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat 

dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, (Jakarta: 1990, PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 110. 
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ibadah pada perayaan Paskah. Teori yang digunakan untuk menganalisis 

temuan data menggunakan teori Max Weber tentang tindakan sosial. Adapun 

temuan hasil penlitian yang dilakukan penulis yaitu para jemaat dari berbagai 

golongan usia bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah selama tiga 

hari sebelum perayaan Paskah. Dari makna Paskah yang mereka percayai 

tersebut memotivasi jemaat untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama 

umat manusia dan introspeksi diri atas segala perbuatan yang dilakukan 

selama satu tahun terakhir.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang didapat dari penelitian ini ada dua macam yakni: 

a) Data Primer 

Data primer yang diperoleh untuk membantu penulis dalam 

penggalian data diantaranya: melalui riset lapangan atau observasi, 

wawancara secara mendalam kepada pendeta, pengurus majelis Gereja, 

serta beberapa jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti untuk menunjang 

sumber dari data primer yaitu berupa dokumen tertulis berupa buku, arsip, 

jurnal, buku laporan Gereja, laporan tata ibadah pada perayaan Paskah 

yang diterbitkan oleh Gereja tersebut. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologi agama. Pendekatan sosiologi agama ini meneliti dan 

mencari makna penghayatan perayaan Paskah jemaat GKJ serta motivasi dan 

tujuan  perilaku sosial keagamaan yang dilakukan jemaat dalam perayaan 

Paskah.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

yaitu: 

a) Observasi 

Observasi atau riset lapangan pada perayaan Paskah yang diadakan 

di Gereja Kristen Jawa Karanganyar, dimulai dari Kamis Putih, Jumat 

Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Metode ini dilakukan untuk 

melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi lapangan agar 

penulis mendapat gambaran yang luas tentang permasalahan penelitian. 

Hal-hal yang akan diobservasi oleh penulis yaitu melihat secara langsung 

bagaimana proses liturgi dalam perayaan Paskah di Gereja Kristen Jawa 

Karanganyar, Kebumen. 

b) Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam dengan melakukan percakapan kepada beberapa jemaat yang 

sering datang dan beribadah di Gereja Kristen Jawa Karanganyar secara 
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berkala guna mendapatkan informasi penting mengenai pemahanan dan 

makna yang diperoleh selama beribadah. Penulis menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan sesuai materi penelitian, agar informasi 

yang didapat sesuai dengan tema penelitian. Wawancara ini merupakan 

metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

tidak diperoleh hanya dengan proses pengamatan saja.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pendukung informasi yang didapat oleh 

peneliti. Dokumentasi ini berupa buku-buku, jurnal, buku laporan gereja, 

laporan tata ibadah Gereja dan ensiklopedi yang membahas tentang 

berbagai informasi mengenai Gereja Kristen Jawa serta perayaan Paskah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi pembahasan, 

penulis rangkum dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. 

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II menjelaskan secara deskriptif tentang gambaran umum Gereja 

Kristen Jawa Karanganyar, Kebumen yang meliputi sejarah dan perkembangan 
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GKJ Karanganyar Kebumen, letak geografis, struktur kemajelisan Gereja, dan 

profil data jemaat. 

Bab III menjelaskan tata ibadah perayaan Paskah dan makna perayaan 

Paskah yang dihayati oleh jemaat di Gereja Kristen Jawa Karanganyar 

Bab IV berisi analisis hasil penelitian pengaruh perilaku sosial keagamaan 

jemaat dalam melaksanakan rangkaian liturgi perayaan Paskah. Di bab ini akan 

dijelaskan hal-hal yang mempengaruhi perilaku sosial keagamaan jemaat dalam 

berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat.  

Bab V merupakan penutup. Bab terkhir  yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran-saran dari penulis dalam melakukan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bentuk perilaku sosial keagamaan yang dilakukan oleh jemaat di Gereja 

Kristen Jawa Karanganyar tidak lepas dari bagaimana mereka menghayati dan 

memaknai perayaan Paskah. Makna dari perayaan Paskah tersebut yaitu : Paskah 

bagi orang-orang yang percaya merupakan penggenapan atas nubuat-nubuat yang 

dijelaskan dalam Perjanjian Lama tentang penderitaan dan kematian Yesus di 

tiang salib. Paskah adalah Pengampunan. Yesus mengatakan bahwa darahnya 

yang dilambangkan sebagai anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi 

umatnya. Paskah adalah Pemulihan. Paskah bagi orang yang percaya adalah 

pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Paskah adalah Jaminan melalui 

kematian Yesus, Tuhan membebaskan manusia dari kematian kekal dan memberi 

hidup kekal. Paskah adalah Kemenangan melalui kematian dan kebangkitan 

Yesus di tiang salib, kuasa iblis dapat dihancurkan. Umat Kristiani mempercayai 

bahwa iblis adalah sumber dosa, kematian dan berbagai penderitaan di bumi. 

Melalui Paskah, maka kuasa iblis telah dikalahkan. Paskah adalah Pembebasan 

melalui pengorbanan Yesus di tiang salib, manusia dibebaskan dari hukum 

Taurat. Paskah adalah Kehidupan Baru melalui kematian dan kebangkitan Yesus, 
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manusia terbebas dari belenggu dosa dan dimaknai untuk membangun hidup 

kembali yang dimuliakan Tuhan. Paskah dimaknai sebagai kemenangan dari  

keterpurukkan manusia atas dosa-dosanya. Namun sebagian besar jemaat GKJ 

memaknainya sebagai membangun kehidupan kembali dan disimbolkan pada 

“Telur Paskah”.  

Berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran agamanya dan 

dengan memaknai perayaan Paskah tersebut memotivasi mereka untuk 

melakukan segala tindakan baik kepada sesama umat beragama dan lingkungan 

warga sekitarnya. Melalui analisis penulis yang menggunakan teori Max Weber 

yaitu tindakan social, ditemukan fakta bahwa 2/3 jemaat GKJ melakukan 

tindakan sosial berdasarkan tipe tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai 

ini merupakan tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan apa yang mereka 

lakukan itu benar menurut norma-norma sosial. Contohnya melakukan tindakan 

tolong menolong diwujudkan dalam aksi bakti sosial setelah perayaan Paskah.  

 

B. Saran  

Melalui penelitian yang penulis lakukan berharap agar kedepannya 

pemaknaan terhadap perayaan Paskah ini tidak hanya terbatas pada perayaan tiap 

tahun saja. Makna Paskah yang begitu dalam ini wajib dimiliki oleh setiap umat 

Kristiani, terutama kepada pemuda remaja Gereja serta anak-anak.  
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Spirit Paskah tersebut bisa menjadi motivasi bagi umat beragama lain 

untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia. Melalui 

kegiatan bakti sosial yang sangat positif penulis merasa kegiatan tersebut harus 

selalu diadakan di berbagai kelompok organisasi maupun keagamaan. Penulis 

berharap kegiatan-kegiatan positif dapat dilakukan secara berulang agar 

terciptanya kesejahteraan bersama. 

Penulis juga menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih jauh 

dari kata sempurna. Banyak sekali kekurangan sumber data serta analisis data 

yang penulis lakukan. Penulis berharap semoga kedepannya ada yang 

menyempurnakan penelitian penulis.  
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