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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Musik dalam ibadah gereja kristen adalah hal yang sangat penting. 

“Sebagaimana musik berasal dari Allah, kita wajib mengembalikannya kepada 

Allah dan memuliakan-Nya.”
1
 Dalam sebuah ibadah, musik sangat berpengaruh 

untuk mengantar jemaat masuk dalam suasana sakral penyembahan. Untuk 

menghasilkan musik yang dapat mengantar jemaat masuk dalam suasana tersebut, 

dibutuhkan pelayan-pelayan yang memiliki standar kriteria pelayan musik yang 

berdasarkan kepada Alkitab.  

 Dalam kitab Bilangan 8 : 5-19, suku Lewi adalah salah satu dari 12 suku 

Israel dari keturunan Yakub yang telah dikhususkan oleh Allah menjadi alat 

pekerjaan-Nya dan kepunyaan-Nya. Berhubungan dengan 1 Tawarikh 16 :4 “Juga 

diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan 

tabut TUHAN untuk memasyhurkan TUHAN, Allah Israel dan menyanyikan 

syukur dan puji-pujian bagi-Nya” maka dalam hal bermusik, pelayan yang 

bertugas harus melayani dengan yang terbaik dan memiliki persiapan yang 

maksimal. Tidak hanya pelayan mimbar yang dikhususkan, tetapi pelayan 

musikpun dikhususkan. Melihat bahwa sebuah ibadah dan penyembahan sangat 

berhubungan erat dengan musik dan harus bersifat kudus dan bersentral pada 

Tuhan. Kudus dalam hal ini tidak hanya secara jasmani dengan pakaian yang 
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rapih dan penampilan yang bersih, tetapi juga kudus dalam rohani. Dimana hati 

dan pikiranpun harus bersih dihadapan Tuhan sehingga mendapat kelayakan dari 

Tuhan untuk melayani. Maka petugas pelayanan musik harus dipersiapkan 

sebelumnya untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. 

 Namun dalam realita pelayanan musik di Gereja Karunia Pos PI 

Tangerang saat ini, penulis melihat minimnya persiapan yang dilakukan para 

pelayan musik di Gereja Karunia Pos PI Tangerang karena pemahaman mengenai 

seorang pelayan berdasarkan Alkitab yang kurang dalam. Penulis melihat 

fenomena dimana pelayan hanya mempersiapkan pelayanan baik secara teknis 

maupun rohani dengan rata-rata  waktu 30 sampai 60 menit sebelum beribadah. 

Pada Gereja Karunia Pos PI Tangerang ini juga kurang ditegaskan mengenai 

aturan persiapan pelayanan sebelum ibadah, sehingga para pelayan kurang 

menganggap bahwa persiapan pelayanan adalah hal yang penting dan para 

pelayan juga kurang menyadari bahwa pelayanan sebenarnya adalah hal yang 

manusia butuhkan. Seperti dalam bukunya, The Church, Edmund P. Clowney 

mengatakan “The Lord does not ask for references commending us for His 

service. He calls us – not because He needs us, but because we need Him.”  Hal- 

hal yang terjadi tersebut membuat ibadah menjadi tidak rapih dan membuat 

suasana sakral menjadi berkurang.  

 Dari semua permasalahan yang ditemukan, penulis melihat tidak adanya 

pemahaman yang baik tentang pelayanan dan kualitas para pelayan yang 

berdasarkan Alkitab, apa esensi menjadi seorang pelayan, dan tentang musik 

dalam ibadah. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan observasi, evaluasi, dan 



3 
 

melakukan penelitian tindakan dengan cara melakukan pemahaman dan 

pendalaman mengenai konsep pelayanan dan seorang pelayan berdasarkan alkitab 

kepada para pelayan, dengan harapan para pelayanan memiliki dan tertanam 

konsep pelayanan dan menjadi seorang pelayan yang berdasarkan Alkitab. 

Kemudian peneliti juga akan membuat modul untuk menjadi acuan persiapan 

sebelum melakukan pelayanan yang dapat diterapkan oleh para pelayan, agar 

persiapan yang dilakukan pelayan lebih sistematis dan lebih memudahkan para 

pelayanan untuk melakukan persiapan. Sehingga pelayanan yang dilakukan dapat 

lebih maksimal, lebih rapih, dan Nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan di 

Gereja Karunia Pos PI Tangerang.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah, yaitu: 

1.2.1 Apa relevansi persiapan pelayanan dengan standar kriteria pelayan 

yang sesuai dengan Alkitab? 

1.2.2 Apa manfaat dari pendalaman pemahaman tentang pelayan musik 

gereja berdasarkan alkitab terhadap persiapan sebelum pelayanan?   

1.2.3 Apa dampak dari persiapan sebelum pelayanan terhadap hasil 

performa pelayanan?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh 

tujuan sebagai berikut:  
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1.3.1 Memaparkan dan menjelaskan lebih dalam tentang konsep 

melayani dan kriteria-kriteria yang ada pada Alkitab tentang seorang 

pelayan musik dalam ibadah dengan melakukan pembinaan yang 

didasarkan pada Alkitab kepada pelayan musik di Gereja Karunia Pos PI 

Tangerang.  

1.3.2 Memberikan solusi agar dapat mengaplikasikan persiapan 

pelayanan musik gereja secara teknis dan spiritual. 

1.4. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah 

 Ruang Lingkup dan pembatasan masalah penulis adalah hanya 

memaparkan kembali pengertian tentang pelayanan dan konsep-konsep melayani 

yang sudah pernah dipikirkan oleh orang lain. Lalu memberikan solusi agar para 

pelayan musik gereja dapat mengaplikasikan apa yang Alkitab tuliskan mengenai 

kriteria seorang pelayan musik pada Gereja Karunia Pos PI Tangerang.  

 Penulis mengumpulkan data melalui buku, jurnal, hasil observasi dan 

evaluasi pada Gereja Karunia Pos PI Tangerang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka didapatkan manfaat 

sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui atau mengingat kembali, kemudian mengerti konsep melayani dalam 

bidang musik  berdasarkan Alkitab yang harus selalu dipegang seorang pelayan 

musik dalam ibadah.  
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Para pelayan Gereja Karunia Pos PI Tangerang dapat melakukan 

pelayanan musik dalam ibadah lebih sungguh-sungguh.  

2. Mengetahui cara persiapan pelayanan musik gereja secara teknis 

dan spiritual sebelum melakukan pelayanan.  

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran mengenai tahapan dalam penelitian ini, 

maka disusun rancangan penelitian dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, 

pertanyaan pokok, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan konsep yang digunakan sebagai acuan dasar 

dalam penelitian ini yang berisi uraian-uraian mengenai (1) Musik 

dalam gereja, (2) Pelayan musik yang sesuai standar kriteria 

Alkitab.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, metode 

observasi dan evaluasi, dan metode pengujian data yang 

digunakan.  
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BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisikan mengenai data-data yang telah dikumpulkan 

beserta dengan analisanya yang didasarkan pada konsep-konsep 

yang sudah ada.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil 

yang ditemukan setelah mendapat respon dari para responden dan 

diperkuat dengan fakta dari teori-teori yang sudah ada.  

1.7. Tinjauan Pustaka 

1. Saragih, Winnardo. Misi Musik - Menyembah Atau Menghujat 

Allah? Yogyakarta: ANDI, 2008. 

Buku ini berisi tentang tujuan musik diciptakan oleh Allah. Walaupun 

buku ini lebih fokus pada dampak musik rock, namun buku ini juga 

membahas musik dan kekristenan yang di dalamnya membahas tentang 

musik penyembahan kepada Allah haruslah memiliki persekutuan dengan 

Roh Kudus. Jikalau tidak ada Roh Kudus, musik dalam penyembahan 

hanyalah platform ibadah.  

Buku ini dapat menjadi sumber bagi penulis karena buku ini membahas 

tentang bagaimana manusia ditetapkan sebagai penyembah Allah dan 

musik sebagai sarana penyembahan itu.  

Buku ini dapat mendukung penulisan ilmiah ini karena dapat memberikan 

pandangan dan pengertian tentang tujuan utama musik.  
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2. Clowney, Edmund. The Church. United State of America: 

InterVarsity Press, 1995. 

Buku ini membahas tentang gereja yang adalah tubuh Kristus, tempat 

nama-Nya dimuliakan dan lainnya. Buku ini juga membahas tentang 

pelayanan penyembahan yang berbicara tentang pelayanan penyembahan 

di gereja yang harus memiliki kerendahan hati dihadapan Allah saat 

melayani.  

Buku ini dapat menjadi sumber penulis karena dapat mendukung 

penulisan Tugas akhir dalam bahasan tentang musik dalam gereja dan juga 

pelayan penyembahan dalam gereja.  

3. Tong, Stephen. Kerajaan Allah, Gereja, Dan Pelayanan. 2nd ed. 

Surabaya: Penerbit Momentum, 2007. 

Dalam buku ini terdapat bahasan tentang Kriteria seorang pelayan dalam 

gereja. Buku ini membahas secara umum tentang seorang pelayan, namun 

penulis fokus kepada pelayan musik di gereja.  

Buku ini membahas bahwa pelayan haruslah mengalami kelahiran 

kembali, syarat pelayanan yang penting adalah memiliki hidup kristen, 

menjadi pelayan yang setia, dan lainnya. Topik dan teori inilah yang akan 

banyak mendukung penulisan tugas akhir ini.  
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4. Piper, John. Gairah Allah Bagi Kemuliaan-Nya. Surabaya: Penerbit 

Momentum, 2008.  

Buku ini membahas tentang betapa Allah merencanakan dan berbuat 

sesuatu untuk kemuliaan-Nya, termasuk saat manusia melakukan 

pelayanan, semua haruslah kembali memuliakan nama-Nya.  

Buku ini dapat mendukung penulisan tugas akhir ini karena membahas 

tentang orang-orang kudus yang melayani dengan sukacita demi 

kemuliaan nama Allah. Topik tersebut dapat menjadi pendukung pikiran 

penulis tentang pelayan yang dikhususkan dan dipersiapkan untuk 

pelayanan.  

5. Webber, Robert E. Worship Old & New. Michigan: Zondervan 

Publishing House, 1994. 

Buku ini membahas tentang pendekatan untuk menyembah yang 

memadukan praktik sejarah dan tradisional dengan unsur-unsur 

kontemporer. Buku Worship Old & New ini dibagi menjadi empat bagian 

bahasan besar yaitu, membahas landasan ibadah yang alkitabiah, 

teologinya, sejarahnya, dan praktiknya. Buku ini memberikan pemahaman 

yang lebih baik tentang tema-tema ibadah yang alkitabiah, pemahaman 

yang lebih dalam tentang kebiasaan Perjanjian Lama, dan landasan yang 

kuat dalam gerakan pembaruan modern. 

6. Webber, Robert E. Worship Is a Verb. Waco, Tex.: Word Books, 1985.  

Buku ini memaparkan bahwa ibadah sejati adalah perayaan sukacita 

hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika manusia secara 
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aktif mengubah arah hatinya kepada Allah dengan sungguh-sungguh 

memuji karya-karya Allah yang luar biasa, maka Allah pada gilirannya 

akan berbicara dan memberi berkat dengan sentuhan penyembuhan dan 

pembaharuan. Dalam buku ini, Robert Webber menyatakan bahwa ibadah 

bukanlah "something done to us or for us, but by us." Tetapi ibadah adalah 

soal pernyataan yang paling mendalam tentang iman dan bentuk hubungan 

yang paling intim yang dapat manusia miliki dengan Sang Juruselamat. 

7. Ryken, Philip Graham. Art for God's Sake: a Call to Recover the Arts. 

Phillipsburg, N.J.: P & R Pub., 2006. 

Buku ini menuliskan tentang seni buatan manusia. Banyak dari seni 

buatan manusia yang tidak memiliki keindahan sakral dan sering ditolak 

oleh orang Kristen. Dan para seniman Kristen berjuang untuk menemukan 

penerimaan di dalam gereja. Buku ini mengajak pembacanya berpikir, jika 

semua kehidupan harus dilihat sebagai "under the lordship of Christ," 

dapatkah kita menemukan kembali apa yang direncanakan oleh Tuhan 

untuk seni? Philip Graham Ryken membawa fokus yang tajam pada 

pandangan alkitabiah tentang seni dan seniman yang membuat seni demi 

Tuhan. 

8. Best, Harold M. Unceasing Worship: Biblical Perspectives On Worship 

and the Arts. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2003. 

Buku ini menulis tentang pandangan ibadah yang benar. Ibadah tidak 

terbatas pada waktu, tempat atau kegiatan tertentu. Tuhan dengan sifatnya 

yang bergitu penuh kasih dan berkuasa terus menerus mencurahkan 
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dirinya. Oleh sebab itu, kita juga harus terus menerus mencurahkan diri 

kita kepada Allah. 

9. Darmaputera, Eka. Menyembah Dalam Roh dan Kebenaran. Jakarta: 

Gunung Mulia, 2005. 

Buku ini berisi tentang kumpulan kotbah dari Pdt. Eka Darmaputera yang 

membahas tentang penyembahan yang didasari oleh Kebenaran Allah. 

Dalam buku ini dibahas juga tentang bernyanyi dalam ibadah yang dapat 

mendukung penulisan tugas akhir ini.  

Topik tersebut membahas tentang menyanyi bagi sorang kristen adalah 

ungkapan iman, sebuah kerinduan untuk memuji Allah, dan menyanyikan 

dengan hati yang kita serahkan kepada Tuhan, dan lainnya. Pembahasan-

pembahasan tersebut sangat mendukung pikiran penulis bahwa seorang 

pelayan musik harus memiliki rohani yang baik, sehingga dapat 

menyatakan iman kebenarannya saat melayani.  

 

 

 

 

 

 

 


