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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa modern bukanlah hal yang baru dalam kehidupan manusia pada 

masa sekarang. Masyarakat yang hidup setelah abad ke-18 sudah memasuki 

zaman modern. Masa ini ditengarai dengan berbagai penemuan yang berhasil 

diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh positif, sehingga 

memungkinkan manusia berusaha melakukan berbagai penelitian yang 

menghasilkan temuan-temuan menakjubkan sehingga merubah kehidupannya. 

Titik pijak atau pusat manusia untuk berubah adalah adanya berbagai khayalan 

untuk menghasilkan sesuatu penemuan yang dapat mengubah dan memperbaiki 

peradaban umat manusia seluruhnya. Dari khayalan tersebut maka munculah ide 

dan upaya untuk mewujudkan itu. Inilah bukti bahwa pikiran manusia tidak 

mempunyai batasan. Ia membuktikan bahwa sosoknya sebagai manusia yang 

adalah makhluk hidup yang memiliki akal budi yang dapat menghasilkan dan 

mengembangkan berbagai benda di sekitar (alami maupun buatan) menjadi lebih 

berdaya guna yang pada mulanya sama sekali tidak disadari nilai guna benda 

tersebut.  

Sebagai contoh, Sir Izak Newton menemukan bahwa bumi memiliki gaya 

tarik ke bawah yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Wright bersaudara dalam 

pengamatan mereka terhadap ikan-ikan di dalam air yang bisa berenang, dan 

dikaitkan dengan manusia juga bisa berenang. Lalu mereka melanjutkan 

pengamatannya ke burung-burung di udara dan muncullah pertanyaan “Apakah 
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manusia juga dapat terbang seperti burung-burung tersebut?”. Pada akhirnya 

mereka memunculkan ide-ide yang memungkinkan manusia dapat terbang dengan 

cara menggunakan pesawat dan masih banyak contoh-contoh penemuan lainnya. 

Penemuan-penemuan yang ada sekarang ini merupakan hasil 

penyempurnaan dari karya-karya yang sudah ada sejak dulu. Segala sesuatu 

diperbarui dan dijadikan lebih mudah dan lebih ekonomis agar dapat lebih 

dinikmati sekarang ini bahkan sampai saat-saat yang akan datang. Berbagai 

kecanggihan yang bisa dinikmati manusia saat ini adalah hasil dari perbaruan 

tersebut. Hal inilah yang mengantarkan manusia bertemu dengan apa yang 

dinamakan dengan modernisasi. 

Secara umum, pengertian modern ada dua yakni segala sesuatu yang 

terbaru dan mutakhir, serta sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang sesuai 

dengan tuntutan zaman.
1
 Era modern mencakup seluruh masa di mana penemuan-

penemuan baru ditemukan. Seperti contoh, penemuan mesin uap, mesin pemintal, 

kereta api, dan sebagainya yang meletakkan dasar bagi teknik industri. Proses 

pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga untuk dapat hidup sesuai dengan 

tuntutan masa  kini disebut sebagai modernisasi.
2
 Salah satu dampak terbesar yang 

timbul dari adanya modernisasi adalah lahirnya masyarakat yang individual dan 

tidak adanya kebersamaan, segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada apa 

dan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh sebagai kompensasinya. 

Berbagai hal yang dari zaman dulu sudah ada semakin memperkuat posisinya di 

permukaan. Stratifikasi sosial, kapitalisme, feodalisme, yang pada akhirnya 

menimbulkan suatu kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, tuan dan 

                                                           
1
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang:Widya 

Karya, 2011). 
2
 Ibid. 
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hamba, pemilik modal dan pekerja, serta antara masyarakat modern dengan 

masyarakat tradisional.  

Kehidupan modern sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Moderniasasi dalam di bidang IPTEK ditandai dengan adanya 

berbagai penemuan dalam bidang sains dan teknologi baru, yang di satu sisi dapat 

meningkatkan kemakmuran manusia dan di lain pihak dapat menjadi sesuatu yang 

merugikan manusia. Dalam bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya 

produktivitas barang dan jasa serta efisiensi dari sumber daya yang tersedia. 

Dalam hal ideologi dan politik, adanya sistem pemerintahan yang demokratis, 

yang kekuasaannya diawasi dan dibatasi, hak-hak asasi lebih dihargai dan 

dihormati, dan terjaminnya berbagai hak sosial. Dalam hal pemenuhan kebutuhan 

spiritualitas (sistem kepercayaan), adanya pengembangan nalar (rasio) dan 

kebahagiaan kebendaan (materi), yang pada akhirnya menimbulkan sekularisme. 

Di sini tugas pemerintah/para pemimpin menjadi cukup berat karena harus 

bertanggung jawab atas berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat dalam 

seluruh aspek kehidupan. Struktur sosial yang terbentuk dan berkembang 

diantaranya dalam wujud stratifikasi sosial. Kehidupan terpusat di daerah 

perkotaan karena adanya pemusatan perhatian pada perkembangan dalam 

berbagai bidang khususnya aspek ekonomi dan juga memang pada kenyataannya 

berbagai perubahan terfokus pada terpenuhinya berbagai fasilitas pendukung di 

perkotaan sebagai motor penggerak perubahan ekonomi negara. Dari sinilah 

kemudian terbentuk kelompok-kelompok masayarakat yang terbedakan oleh 

kelas-kelas sosial yang dibentuk karena adanya kepentingan bersama. Kelas 

petani dalam masyarakat modern termasuk kelas terendah yang kurang 
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mendapatkan tempat. Dalam kelas industri, para buruh menjadi kaum yang paling 

terakhir mendapatkan perhatian kecuali hanya untuk dimanfaatkan kemampuan 

dan tenaganya, yang diutamakan di kelas ini adalah para pemimpin perusahaan 

dalam pemenuhan berbagai kebutuhannya. Ini dianggap penting karena negara 

juga bergantung dari sektor ekonomi ini, dan pola konsumsi masyarakat yang 

cukup tinggi oleh karena adanya berbagai kemudahan yang disediakan oleh 

penyedia barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan lainnya.  

Di satu sisi modernisasi memang mempunyai banyak kelemahan seperti 

yang disebutkan di atas. Namun di sisi lain, dalam bidang ekonomi dan ilmu 

pengetahuan terletak sisi positif dari hal ini. Manusia dalam kehidupannya lebih 

dimudahkan dalam pemanfaatan tenaganya dengan adanya temuan-temuan baru 

dan cara kerja mesin yang menggantikan penggunaan tenaga manusia dalam 

bekerja dan lebih mempercepat produksi. “Hukum Rimba” mulai berlaku di sini, 

yang kuatlah yang menang.  

Penghargaan akan diberikan bagi yang berprestasi dan berpotensi lebih, 

sehingga masing-masing berlomba untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi 

banyak orang dan tentunya pada akhirnya akan memberikan keuntungan lebih 

baginya. Manusia menjadi lebih individualistis dan kurang memperhatikan 

hubungan dengan manusia yang lain. Persaingan demi persaingan terjadi demi 

mendapatkan pengakuan dari yang lain. Oleh karena itu, spesifikasilah yang 

dibutuhkan. Mau atau tidak, suka atau tidak suka itulah fenomena yang terjadi 

sekarang dan harus dihadapi. Hal yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan 

manusia untuk menghadapi pola kehidupan yang seperti ini.  
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Berbagai temuan baru ditemukan, dari komunikasi kabel menjadi model 

komukasi tanpa kabel contohnya handphone, yang saat ini semua kalangan dapat 

dengan mudahnya mendapatkannya untuk mempermudah komunikasi jarak jauh 

dan kemudian menjadi life-style bagi si empunya dan dengan serta merta akan 

meningkatkan gengsi seseorang seiring dengan kecanggihan materi yang 

dimilikinya. Bisa dikatakan bahwa masyarakat modern adalah penerapan 

pengetahuan ilmiah yang saat ini ada kepada semua individu.
3
 

Modernisasi sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. 

Gereja juga termasuk dalam salah satu pihak yang juga ikut terpengaruh oleh arus 

modernisasi. Perkembangan zaman yang sedemikian pesat dan spektakuler yang 

mempengaruhi manusia, juga turut menarik perhatian gereja. Manusia modern 

yang kecenderungannya lebih individualis memungkinkannya untuk mengabaikan 

pentingnya kehidupan secara komunal sebagai suatu persekutuan (gereja). 

Berbagai hal dalam gereja secara perlahan tapi pasti mengalami perubahan seiring 

dengan perkembangan zaman (intelektualitas) dan perkembangan kebutuhan 

jemaat. Segala sesuatu yang ada di dalam gereja diukur berdasarkan nilai-nilai dan 

apa yang ada pada saat ini. Dalam hal ini, tentu yang paling banyak mengalami 

perubahan adalah berbagai benda yang dijadikan sebagai simbol-simbol liturgi. 

Sebagai contoh, dalam perayaan Sakramen Perjamuan Kudus pada zaman dahulu 

gereja menggunakan cawan untuk meletakkan anggur perjamuan.  

 

 

                                                           
3
 J.W. Schoorl, Modernisasi (Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang 

Berkembang), (Jakarta:Gramedia, 1984), 3-4. 
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Pada zaman sekarang gereja yang masih menggunakan cawan dalam 

pelaksanaan Sakramen Perjamuan Kudus tidak banyak, dibanding dengan yang 

menggunakan sloki. Banyak gereja saat ini sudah menggantikan cawan dengan 

gelas yang kecil atau biasa disebut sloki. Gereja tentu memiliki alasan di balik 

penggunaan sloki tersebut yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. 

Perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, masalah-masalah yang 

berkaitan dengan medis maupun hanya sekedar norma kesopanan tentu yang 

menjadi pertimbangan bagi gereja untuk menggantikan penggunaan cawan 

menjadi sloki dalam perayaan Sakramen Perjamuan Kudus.  

Perjamuan Kudus dirayakan sebagai bentuk peringatan akan pengorbanan 

Yesus Kristus bagi keselamatan umat manusia dari dosa. Gereja tetap 

mempertahankan tradisi ini karena Perjamuan Kudus adalah perintah Tuhan 

Yesus sendiri untuk selalu dilakukan untuk mengenang dan memaknai 

pengorbanan-Nya. Roti dan anggur dijadikan sebagai lambang tubuh dan darah 

Kristus.  

Pada masa abad pertengahan, gereja Katolik Roma masih memegang 

pemahaman gereja kuno bahwa Kristus benar-benar hadir bersama dengan roti 

dan anggur. Juga pada saat itu berkembang pemahaman realistis bahwa roti dan 

anggur hanyalah sebatas roti dan anggur biasa dan tidak lebih dari pada itu. Pada 

tahun 1215, Konsili Lateran IV merumuskan sebuah dogma mengenai trans-

subtansi yang meyakinkan umat tentang eksistensi roti dan anggur yang telah 

menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan roti dan anggur secara simbolik 

dianggap nyata.
4
 

                                                           
4
 Christian de Jonge, Apa itu Calvinisme, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2001), 213-214. 
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Gereja pada masa kini lebih fokus kepada bagaimana melanjutkan tradisi 

yang telah ada dimana sebelumnya para teolog sudah memaknai Perjamuan 

Kudus. Akan tetapi tradisi ini sudah mengalami beberapa modifikasi khususnya 

dalam hal benda-benda atau simbol-simbol dalam Sakramen Perjamuan Kudus. 

Pada masa lalu, penggunaan cawan mempunyai makna suatu persekutuan yang 

utuh, sehati dan semangat persaudaraan yang rukun karena satu cawan digunakan 

oleh semua umat.  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin 

mengetahui bagaimana kehidupan bergereja pada masa kini dalam memaknai 

berbagai simbol di dalam gereja (khususnya makna sosio-teologisnya dalam hal 

penggunaan cawan dan sloki). Oleh karena itu, judul yang di ambil adalah: 

 

KEHIDUPAN GEREJA KONTEMPORER 

Tinjauan Sosio-Teologis Terhadap Penggunaan Cawan dan Sloki dalam 

Sakramen Perjamuan Kudus di GKJ Immanuel Surakarta 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peralihan dari menggunakan cawan 

menjadi sloki dalam Sakramen Perjamuan Kudus di GKJ Immanuel 

Surakarta? 

2. Bagaimana pemahaman jemaat terhadap makna Perjamuan Kudus ketika 

terjadi peralihan penggunaan cawan menjadi sloki? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah : 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya 

penggunaan cawan menjadi sloki dalam Sakramen Perjamuan 

Kudus 

2. Mendeskripsikan peralihan penggunaan cawan dan sloki dalam 

pemahaman jemaat terhadap makna Perjamuan Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut : 

1. Secara khusus bagi GKJ 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap Pendeta dan Jemaat dalam memahami bagaimana penggunaan 

simbol-simbol gereja khususnya cawan sebagai tempat minum anggur 

dalam perayaan Perjamuan Kudus yang telah mengalami pergeseran 

makna dan fungsi. Gereja hidup dalam masyarakat yang selalu 

berkembang. Penting bagi jemaat untuk membuat strategi pelayanan yang 

tepat, sehingga jemaat mempunyai harapan yang besar dalam kehidupan 

melalui Tuhan Yesus Kristus.  

2. Bagi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi mata kuliah yang 

berhubungan dengan agama dan perubahan sosial dan dogmatika, 

mahasiswa dapat memahami situasi sosial yang berkembang dalam 

masyarakat dan dapat mencari penyelesaiannya dengan baik. 
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3. Bagi penulis, hasil penelitian akan menjadi tambahan pengetahuan 

dan bekal bagi penulis sebagai calon pemimpin gereja. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata 

dan gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka, sifatnya hanya sebagai 

penunjang.
5
 Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu terkait pemahaman jemaat tentang 

makna cawan dalam Sakramen Perjamuan Kudus. Paradigma penelitian ini 

menganjurkan bahwa masalah-masalah kehidupan harus didekati dengan 

menggunakan asumsi bahwa tidak ada satu hal pun yang sifatnya mudah dan 

sepele, melainkan mempunyai makna. Tidak ada satu hal pun yang dapat 

diabaikan dan tidak ada pernyataan yang luput dari penelitian. Penulis mencoba 

memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat ini dan bersifat aktual.  

1.5.2 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

yakni sebuah penelitian yang mempunyai setting alami sebagai sumber data 

langsung. Penelitian yang berangkat dari ilmu-ilmu perilaku dan ilmu-ilmu sosial. 

Esensinya adalah sebagai sebuah metode pemahaman atas keunikan, dinamika, 

dan hakikat holistik dari kehadiran manusia dan interaksinya dengan lingkungan.
6
  

 

 

                                                           
5
  Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2002), 

51. 
6
 Ibid, 35. 
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1.5.3     Teknik pengumpulan data 

a) Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi partisipasi ialah pihak yang 

melaksanakan observasi (observer) terlibat langsung secara aktif dalam 

objek yang diteliti. Peneliti mengamati dengan jarak yang relatif dekat 

untuk mendapatkan informasi dari informan. 

b) Wawancara 

Suatu cara untuk mpengambil data melalui tatap muka secara 

langsung dengan orang atau pihak yang dapat memberikan informasi 

kepada peneliti. Informannya adalah pengurus harian majelis jemaat dan 

beberapa jemaat, wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

keterangan tentang masalah yang diteliti, melalui percakapan tatap muka.  

c) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini, bermanfaat menyusun landasan teoritis 

untuk membangun landasan kerangka berpikir guna menganalisis hasil 

interpretasi penelitian lapangan untuk menjawab persoalan pada rumusan 

serta tujuan masalah, dalam pembuktian hipotesis masalah yang diteliti. 

1.5.4 Satuan Pengamatan dan Analisa 

Penelitian ini akan dilakukan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) 

Immanuel Surakarta. Gereja dengan aliran suku Jawa dengan 

perkembangan masyarakat karena terjadi akulturasi antara budaya Jawa 

bertemu dengan budaya barat. GKJ Immanuel Surakarta merupakan gereja 
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pertama di klasis Solo yang menggunakan 2 model atau cara dalam 

Perjamuan Kudus .  

1.5.5 Waktu Penelitian 

Pra penelitian dilakukan pada tanggal 20-21 November 2012. Penelitian 

dilakukan pada tanggal 24-31 Januari 2013 
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