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  BAB IV 

ANALISIS DATA 

  Dalam menganalisis data yang telah ada, akan menjawab rumusan penelitian yang terdapat 

dalam Bab I: 

Bagaimana Peranan dalang dalam jemaat GPIB Sektor Tambakrejo? 

  Dalam kehidupan setiap hari, dalang tersebut merupakan warga biasa dari desa Tambakrejo. 

Walaupun dalang tersebut hanya sebagai warga biasa, namun dalam kenyataannya dalang 

dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh terutama dalam mengajak seseorang untuk 

melakukan kegiatan penyembahan, misalnya mengajak seseorang untuk mengikuti upacara 

ritual-ritual, sehingga orang yang mengikuti dalang tersebut meyakini bahwa dalang itu dapat 

membantunya. Pengaruh yang begitu besar dari dalang tersebut dapat berupa pengaruh yang 

tidak baik maupun yang baik. Ketika dalang tersebut menjadi orang Kristen, ia membuang 

segala pengaruh yang tidak baik yang selama ini dilakukannya termasuk mengajak orang desa 

untuk  percaya kepada kekuatan gaib. Pada saat dalang tersebut sudah menjadi Kristen, 

keahliannya dalam memainkan wayang dipakai oleh Pendeta GPIB ATK khususnya Sektor 

Tambakrejo untuk mengajak jemaat agar lebih mengenal Tuhan lewat firman yang disampaikan 

melalui wayang.  

  Selama ini tidak banyak warga  jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo yang dapat diajak 

beribadah, hal ini disebabkan oleh kesibukan dalam pekerjaan dan lebih mempercayai 

kekuatan-kekuatan gaib (lebih suka  datang kepada dukun) untuk meminta perlindungan. Dari 
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sinilah Pendeta GPIB Sektor Tambakrejo melihat bahwa ia tidak dapat mengatasi masalah 

tersebut hanya seorang diri saja, dan dia harus bersama-sama dengan dalang tersebut untuk 

menyadarkan warga jemaat dari masalah-masalah takhayul dan kepercayaan terhadap dukun 

yang ada di desa Tambakrejo. Dengan kehadiran dalang di tengah jemaat GPIB Sektor 

Tambakrejo, warga jemaat mulai disadarkan oleh dalang tentang kuasa-kuasa gaib atau 

takhayul yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di desa Tambakrejo. Untuk menyadarkan 

warga jemaat, Pendeta GPIB ATK bekerja sama dengan dalang dalam menyampaikan firman, 

dan ketika melakukan perkunjungan di rumah jemaat. Walaupun tidak selalu dalang tersebut 

mengikuti kegiatan perkunjungan yang dilakukan oleh pendeta GPIB ATK. 

  Berdasarkan teori dramaturgi oleh Irving Goffman, maka peranan dalang di dalam GPIB ATK 

sektor Tambakrejo adalah untuk menyadarkan warga jemaat  melalui permainan wayang di 

dalam gereja yang berdasarkan dari firman Tuhan yang sebelumnya disampaikan oleh pendeta. 

Adapun perminan wayang yang dimainkan berdasarkan  dari berbagai masalah kehidupan 

warga jemaat GPIB ATK sektor Tambakrejo. Penulis memilih Front stage sebagai bagian yang 

ada di dalam teori dramaturgi ini, karena masalah-masalah yang ada di jemaat selalu di 

bawakan atau diceritakan kembali ke atas panggung melalui pewayangan sehingga semua orang 

yang hadir dapat mengerti masalah yang ada di GPIB ATK Sektor Tambakrejo.  
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Gambar pada saat dalang sedang memainkan wayang di gereja 

 

 

Gambar I: Pementasan wayang pada saat acara natal GPIB ATK di gereja Tambakrejo 

2011 
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Gambar II: Pementasan wayang pada saat acara   natal jemaat GPIB ATK Sektor 

Tambakrejo 2011 
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Gambar III: Pementasan wayang pada saat acara  natal jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

2011 
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Gambar IV: Pementasan wayang pada saat acara natal jemaat GPIB ATK Sektor Tambakrejo 

2011 


