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SARI 

Natalia Desy Kurnianingtyas. 2013. Tari Tamborin dalam Kebaktian di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni 

Drama, Tari, dan Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang, Pembimbing I : Dr. Wahyu Lestari, M.Pd., Pembimbing II : 

Dra. Veronika Eny Iryanti, M.Pd. 

Kata Kunci : Tari Tamborin, Kebaktian 

Tari Tamborin yaitu tarian lepas yang ditarikan oleh penari perempuan 

dengan menggunakan alat musik Tamborin dalam kebaktian minggu umat 

Kristiani. Tamborin merupakan alat musik yang berbentuk lingkaran terbuat dari 

kayu dan terdapat membran pada salah satu sisinya sehingga menghasilkan bunyi 

suara dung-dung, serta terdapat gerincing pada ruas kayu Tamborin berbunyi 

cring-cring ketika digerakkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) 

Bagaimana pola Gerak tari Tamborin dalam Kebaktian di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family? (2) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung tari 

Tamborin dalam penyajian tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family? Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan pola gerak tari 

Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. (2) Untuk menjelaskan 

faktor penghambat dan pendukung tari Tamborin yang digunakan dalam 

Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif untuk mendiskripsikan data-data yang telah 

diperoleh tentang Tari Tamborin. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai 

bulan Juni 2013 di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family kecamatan Jatiyoso, 

Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan 

Validitas Internal, Validitas Eksternal, Reliabilitas, dan Obyektifitas. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa Tari Tamborin merupakan tari pengiring pujian dan 

tari penyembahan untuk Tuhan. Penyajian tari Tamborin menggunakan 15 pola 

gerak, yang masing-masing pola memiliki makna tersendiri. Penyajian tari 

Tamborin memiliki beberapa unsur antara lain: tata rias, tata busana, tata 

panggung, serta iringan musik. Unsur tari Tamborin sangat sederhana, tidak ada 

yang memiliki ketentuan khusus tentang penataannya. Tari Tamborin di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family memiliki faktor penghambat dan faktor 

pendukung. Faktor penghambat antara lain: (1) Tidak adanya pelatih khusus, (2) 

Kurangnya waktu latihan, (3) Kondisi penari.  Faktor pendukung antara lain: (1) 

alat musik yang memadai, (2) Dukungan jemaat, (3) Kemampuan Penari. Saran 

untuk tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family hendaknya ada 

waktu latihan yang lebih, sehingga dalam mempersiapkan penyajian untuk 

kebaktian tidak terbatas, serta perlu adanya pembimbing khusus dalam persiapan 

tari Tamborin, untuk memberikan pengarahan kepada penari, agar penari dapat 

menarikan dengan baik sesuai suasana dan ekspresi yang telah diajarkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tari Tamborin yaitu tarian yang dipakai sebagai tari penyembahan dalam 

Kebaktian Minggu dengan menggunakan alat musik Tamborin. Tari Tamborin 

merupakan salah satu bentuk tari kreasi baru yang mengarah pada kebebasan 

gerak, akan tetapi tari Tamborin memiliki bentuk-bentuk tertentu yang 

disesuaikan dengan jenis pujian penyembahan. Kebaktian merupakan istilah dari 

upacara keagamaan umat Kristiani, yang berarti kumpulan orang-orang yang 

melakukan ibadah bersama dengan tata cara Kristen.  

Tari Tamborin  merupakan tarian yang berfungsi untuk sarana upacara 

keagamaan. Jazuli (2008: 26) menjelaskan ada beberapa fungsi dari seni tari, 

antara lain: tari untuk sarana upacara, tari untuk hiburan, tari untuk tontonan atau 

seni pertunjukan, dan tari sebagai media pendidikan. Seni tari untuk upacara 

adalah tarian yang digunakan dalam peristiwa keagamaan. Tarian ini memiliki 

makna tersendiri sebagai tarian penyembahan terhadap Yang Maha Kuasa. Seni 

pertunjukan memiliki fungsi ritual yang sangat beragam. Agama Islam, Budha, 

Hindhu, serta Katolik melibatkan seni dalam kegiatan-kegiatan upacara 

keagamaan misalnya, umat Kristiani mengunakan seni dalam upacara keagamaan 

seperti, seni musik nampak dalam puji-pujian yang selalu dinyanyikan umat 

Kristiani, serta seni tari yang digunakan dalam tari Tamborin sebagai tarian 

penyembahan dalam Kebaktian.
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Alkitab, Mazmur 81 : 2 – 3, menjelaskan  

 Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-

soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah 

rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus.  

Dalam upacara keagamaan umat Kristiani, sering terdapat tari yang 

menggiringi Kebaktian (upacara keagamaan umat Kristiani) yaitu tari Tamborin, 

tarian dengan menggunakan properti Tamborin (rebana) sesuai dengan yang 

diajarkan dalam Alkitab. 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family merupakan sebuah aula 

bertempat di Desa Karangsari, Kecamatan  Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, 

yang bertujuan  untuk pelaksanaan ibadah umat Kristiani. Tari Tamborin 

digunakan pada saat Kebaktian Minggu pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB, 

ditampilkan bersama dengan pujian yang dinyanyikan. 

Tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family ditarikan oleh 

4 anak perempuan,  dengan  membawa Tamborin yang dihias dengan pita warna-

warni. Tari Tamborin ditarikan oleh penari dengan usia mulai dari anak-anak 

hingga orang dewasa. Di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family pemain 

Tamborin dipilihkan dari anak-anak karena menurut Ibu Pendeta muda Tabitha 

Trimulyani (wawancara hari Minggu tanggal 13 Januari 2013), anak-anak 

memiliki keceriaan dalam memuji Tuhan, penari Tamborin merupakan siswa 

sekolah Minggu, suatu Kebaktian untuk anak-anak yang dilaksanakan Minggu 

pagi pukul 09.00 WIB, sebelum dimulai Kebaktian pagi pukul 10.00 WIB.  

Tari Tamborin merupakan ungkapan ekspresi adanya rasa sukacita dan 

kegembiraan juga sekaligus sebagai media penyampaian rasa syukur kepada 
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Tuhan Yesus Kristus, karena selama satu Minggu telah diberi kesehatan dan 

keselamatan (wawancara kepada Ibu Pendeta Muda Tabitha Trimulyani, hari 

Minggu tanggal 13 Januari 2013). Tari Tamborin dilaksanakan setelah pemimpin 

pujian berdoa untuk memulai Kebaktian, dilaksanakan bersama pujian dan 

penyembahan. Pujian adalah sesuatu yang langsung kita tujukan kepada Tuhan 

atau sesuatu yang kita ungkapkan kepada orang lain mengenai kebesaran Tuhan 

(Handojo,2007: 71). Penyembahan adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang 

berpusat kepada Allah yang hidup (Handojo, 2007: 13). 

Survey awal data diperoleh dari Neti Yuliani, koordinator komisi Praise 

and Worship pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 bahwa, tari Tamborin 

termasuk dalam Praise and Worship, yang berarti komisi pujian dan 

penyembahan,  karena tari Tamborin merupakan suatu tari untuk penyembahan 

yang ditarikan bersama dengan pujian penyembahan. Keunikan tari Tamborin 

yaitu dalam penyajiannya mengunakan pola-pola gerak tertentu dan disetiap pola 

gerak memiliki makna tertentu yang disampaikan. Pola-pola gerak tari Tamborin 

saling mengikuti antara satu pola dengan pola yang lain serta didasarkan atas 

urutan lagu yang sesuai dengan pola gerak yang digunakan (Magrate, 1994: 119).  

Elita Sekina, salah satu penari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family (wawancara hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013) mengatakan 

bahwa untuk menarikan tari Tamborin tidak hanya menggerakkan badan dengan 

baik, akan tetapi harus memiliki hati yang sungguh-sungguh, karena tari 

Tamborin ditujukkan untuk memuji Tuhan dengan setulus hati. Sehingga pola 
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yang digunakan dalam tari Tamborin memiliki makna untuk penyembahan dan 

pujian terhadap Tuhan. Sal Murgiyanto dalam Marpaung (2009: 4): 

Menarikan tari Tamborin, lebih diutamakan gerakan tangan 

dibandingkan dengan gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan 

dengan cara melangkah, langkah memutar, langkah kiri, 

langkah kanan, kedepan maupun kebelakang. Pola rangkaian 

gerakan dapat dilakukan secara serempak, berimbang, 

berselang-seling, terpecah, dan berurutan, dengan pola lantai 

yang dapat dibuat tetap ditempat atau berpindah-pindah 

tempat.  

Penyajian tari Tamborin diiringi musik pengiring yang berperan penting 

karena menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Perpaduan tari Tamborin 

dengan musik pengiring saling berpengaruh. Gerakan tari Tamborin sesuai dengan 

tempo musik, jika musik dimainkan bertempo cepat, gerakan tari juga seirama 

dengan musik. Musik yang dimainkan lambat, maka gerakan tari juga mengikuti 

tempo musik lambat (wawancara dengan Obed, pemain alat musik bass, hari 

Sabtu tanggal 19 Januari). 

Peran musik iringan dalam tari Tamborin menjadi pembentuk suasana dan 

memperjelas tekanan-tekanan gerak. Ketika lagu dimainkan, terjadi perubahan 

pola gerak tari Tamborin, karena satu lagu menggunakan dua pola gerak yang 

berbeda. Pola gerak yang ditarikan memiliki makna sesuai makna pujian yang 

dinyanyikan.  

Kebaktian merupakan kegiatan yang sangat penting dan wajib 

dilaksanakan oleh umat Kristiani setiap hari Minggu, Alkitab perjanjian lama, 

Kejadian 2 : 3,  

Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan 

mengkuduskannya, karena hari itulah Ia berhenti dari segala 

pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu.  

Samuel dalam Marpaung (2009: 1-2), menyatakan bahwa: 
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Ibadah Raya merupakan sesuatu yang penting dan wajib 

diadakan pada setiap minggunya. Ibadah Raya ini dipimpin 

oleh seorang MC (Master Ceremonial) yang disebut sebagai 

Worship Leader… seorang pemimpin pujian mempunyai 

peran penting yaitu untuk memimpin jalanya Ibadah Raya 

dengan memimpin pujian yang dinyanyikan dan diikuti oleh 

seluruh jemaat.  

Alkitab umat Kristiani, mengajarkan untuk memuji Tuhan dengan 

bersorak-sorai serta dengan membunyikan kecapi dan rebana, namun tidak semua 

gereja di Kecamatan Jatiyoso menerapkan tari Tamborin dalam Kebaktian. Di 

Kecamatan Jatiyoso terdapat  6 gereja untuk Kebaktian umat Kristiani, akan tetapi  

tidak semua gereja dalam Kebaktian yang dilaksanakan pada hari Minggu 

menampilkan tari Tamborin. Diantara 6 gereja yang ada di kecamatan Jatiyoso 

peneliti memilih Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family karena Gereja Allah 

Baik Jemaat hagios Family yang mempertunjukan tari Tamborin dalam Kebaktian 

Minggu. Sejak tahun 2010 tari Tamborin sudah berkembang di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family.  

Ibu Pendeta muda Tabitha Trimulyani (wawancara hari Minggu tanggal 13 

Januari 2013) mengatakan, Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family termasuk ke 

dalam gereja karismatik. Gereja Karismatik adalah gereja yang menekankan 

karunia Roh Kudus bekerja luar biasa atau tidak membatasi Roh Kudus bekerja. 

Gereja karismatik yang didalam struktur penyajiannya terdapat puji-pujian / lagu-

lagu rohani yang diiringi dengan berbagai macam alat musik, diikuti dengan 

tepukan tangan dari para jemaat dan sorai sorai gembira yang dilengkapi oleh tari 

Tamborin sebagai pengiring dalam ibadah. Kata karismatik (Badan Pelayanan 

Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia dalam 
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http://karismatikkatolik.net/detailArticle9736.html?id=0&id2=4&id3=2 diunduh 

tanggal 12 Maret 2013) bisa diartikan dalam 3 cara:  

1.1.1 Dalam dunia sekuler: karismatik adalah seseorang yang hangat, mudah 

bergaul dan menarik perhatian. Kita mengatakan seseorang yang 

karismatik adalah orang yang memiliki karisma  

1.1.2 Dalam Alkitab: Alkitab menggunakan istilah karismatik untuk 

menunjukan karunia-Nya kepada manusia. Secara umum, setiap umat 

Kristiani adalah karismatik, karena keselamatan adalah merupakan karunia 

Ilahi. Dalam arti yang lebih sempit, karismatik merujuk pada berbagai 

karunia atau karisma dari Roh Kudusyang bekerja luar biasa. 

1.1.3 Dalam identitas kelompok: kata karismatik dalam kelompok menunjukan 

sebuah kategori bagi umat gereja yang merasa menjadi bagian dari orang-

orang yang telah mengalami berbagai karunia Ilahi. 

Tari Tamborin merupakan salah satu bagian yang dikategorikan sebagai 

media untuk bersuka cita, karena didalam pertunjukan tari Tamborin diiringi 

dengan musik serta sorak-sorai puji-pujian. Semua tertulis dalam Alkitab yang 

merupakan kitab suci umat Kristiani, sehingga tari Tamborin juga dianggap 

sebagai tari penyembahan bagi umat Kristiani. 

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti tentang tari Tamborin di 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family dan keunikan yang  dimiliki tari 

Tamborin, maka peneliti ingin mendeskripsikan pola gerak tari Tamborin di 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family di Desa Karangsari, Kecamatan 

http://karismatikkatolik.net/detailArticle9736.html?id=0&id2=4&id3=2
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Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan harapan hasil pendeskripsian dapat 

mempermudah siapa saja yang ingin mempelajari tari Tamborin, adapun judul 

penelitian adalah Tari Tamborin dalam Kebaktian di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkap, maka penelitian tentang 

tari Tamborin dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pola Gerak tari Tamborin dalam Kebaktian di Gereja Allah 

Baik Jemaat Hagios Family ? 

1.2.2 Bagaimana faktor penghambat dan pendukung tari Tamborin dalam 

penyajian tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan pola gerak tari Tamborin di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family. 

1.3.2 Untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung tari Tamborin yang 

digunakan dalam Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan terdapat manfaat 

sebagai berikut: 



8 

 

 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.4.1.1 Bagi Peneliti  

Dengan penelitian yang telah penulis teliti, penulis mendapat banyak 

informasi, data lisan, dan pemahaman mengenai pola gerak tari Tamborin 

pada upacara keagamaan umat Kristiani di Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family. 

1.4.1.2 Bagi mahasiswa Pendidikan Seni Tari (Generasi Penerus)  

Sebagai bahan referensi dalam memahami dan mempelajari tari Tamborin 

yang berfungsi sebagai ritual keagamaan umat Kristiani di Gereja Allah 

Baik Hagios Family. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Gereja 

Dengan ditelitinya tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family, maka gereja memiliki deskripsi jelas tentang penyajian tari 

Tamborin yang dapat digunakan untuk mempelajari tari Tamborin. 

1.4.2.2 Bagi Penari Tamborin 

Hasil penelitian ini akan membantu mempelajari tari Tamborin sehingga 

apabila ada penari generasi penerus, dapat dipelajari secara lengkap. 

1.4.2.3 Bagi Pengajar ( Komisi Praise and Worship ) 
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Dari hasil penelitian dapat mempermudah mendeskripsikan gerak dalam 

mengajar tari Tamborin kepada siswa sekolah Minggu di Gereja Allah 

Baik Jemaat Hagios Family. 

1.4.2.4 Bagi Jurusan Sendratasik UNNES 

Memberikan kontribusi referensi pustaka Program Studi Pendidikan Seni 

Tari Universitas Negeri Semarang.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tari Tamborin 

Tahun 1980 Tari Tamborin mulai digunakan dalam acara ritual gereja di 

Indonesia. Saat ini tari tersebut telah diterima dan digunakan dalam acara 

Kebaktian raya di banyak gereja di Indonesia. (Prasetya dalam 

http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/pendeskripsian-tari-

Tamborin-sebagai-tari-religi-satriyana-prasetya-wijayanti-45495.html, diunduh 

hari Rabu tanggal 9 Januari 2013). Tamborin adalah alat musik perkusi yang 

dimainkan dengan cara ditabuh dan digoyangkan. Tamborin menghasilkan suara 

gemerincing yang dapat dipadukan dengan suara tabuhan dari bagian 

membrannya. Tamborin terbuat dari bingkai kayu bundar yang dilengkapi dengan 

membran pelapis dari kulit sapi atau plastik. Tamborin memiliki beberapa simbal 

atau kerincingan logam kecil di sekeliling bingkainya yang akan mengeluarkan 

bunyi bergemerincing bila alat musik ini digoyangkan. Tamborin biasanya 

dimainkan dengan cara dipegang secara vertikal dan digoyang dengan salah satu 

tangan disertai tabuhan pada membran kulit dengan menggunakan tangan yang 

lainnya (Wikipedia Ensiklopedia Bebas dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tamborin di unduh hari Rabu tanggal 9 Januari 2013). 

Tamborin berasal dari Eropa, namun memiliki kemiripan dengan alat musik 

sejenis yang ditemukan di Cina dan Asia Tengah (Diere), India (Daph), Peru (Chil 

Chil), dan Greenland (Aelyau). Tamborin tradisional mula-mula dimainkan oleh

http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/pendeskripsian-tari-tamborin-sebagai-tari-religi-satriyana-prasetya-wijayanti-45495.html
http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/pendeskripsian-tari-tamborin-sebagai-tari-religi-satriyana-prasetya-wijayanti-45495.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Tamborin
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 kelompok musik yang berasal dari tentara Turki, yang dikenal dengan nama 

Janissaries. Mozart pertama kali menggunakan Tamborin sebagai salah satu 

instrumen dalam musiknya pada tahun 1782. Tamborin modern berkontribusi 

besar dalam berbagai orkestra. Alat musik ini telah banyak dipakai untuk 

menambah variasi warna suara dalam pertunjukkan musik sejak abad 19 dan terus 

dimainkan dalam band maupun ensembel musik klasik atau populer. (Wikipedia 

Ensiklopedia Bebas dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Tamborin, di unduh hari 

rabu tanggal 9 Januari 2013). 

Tari Tamborin merupakan suatu tarian yang dalam penyajiannya 

menggunakan properti Tamborin. Tari Tamborin adalah tarian yang memiliki 

fungsi sebagai tari dalam upacara keagamaan, digunakan dalam upacara 

keagamaan umat Kristiani. Dalam Alkitab umat Kristiani diajarkan untuk memuji 

dan menari dengan rebana (Tamborin), banyak sekali ayat dalam alkitab yang 

menyebutkan bahwa tari Tamborin untuk memuji dan menyembah Tuhan, antara 

lain : 

2.1.1  Kejadian 31: 27, Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? 

Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan 

engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi. 

2.1.2 Keluaran 15: 20, Lalu Miryam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, 

mengambil rebana ditangannya, dan tampillah semua perempuan 

mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tamborin
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2.1.3 2 Samuel 6: 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan 

TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, 

kelentung, dan ceracap. 

2.1.4 Mazmur 81: 3, Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, 

diiringi gambus. 

2.1.5 Mazmur 149: 3, Biarlah mereka yang memuji-muji nama-Nya dengan tari-

tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. 

2.1.6 Mazmur 150: 4, Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia 

dengan permainan kecapi dan seruling. 

2.1.7 Yeremia 31: 4b, Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan 

akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. 

Alkitab mengatakan bahwa upacara keagamaan umat Kristiani tidak 

terlepas dari kesenian, dari seni musik maupun seni tari. Tarian di dalam upacara 

keagamaan umat Kristiani merupakan suatu wujud penyembahan kepada Tuhan, 

karena yang dituntut dalam menari dari seorang penari adalah waktu berlatih, 

pengorbanan, dan bermain dalam kesatuan, supaya Tubuh Kristus dapat 

dibangun. Dibutuhkan seorang penyembah yang terlatih (berdisiplin) untuk 

berhasil dalam bidang tarian dan dibutuhkan pengorbanan untuk berlatih secara 

tekun. (Margrate, 1994: 16). 

Prasetya menuliskan beberapa hal tentang tari Tamborin 

(http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/pendeskripsian-tari-

http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/pendeskripsian-tari-tamborin-sebagai-tari-religi-satriyana-prasetya-wijayanti-45495.html
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Tamborin-sebagai-tari-religi-satriyana-prasetya-wijayanti-45495.html diunduh hari 

Jumat 11 Januari 2013) antara lain: 

2.1.8 Tari Tamborin berkembang sebagai tari religi karena terdapat dalam 

kegiatan ritual ibadah Kristiani pada gereja-gereja berdenominasi. 

2.1.9 Tarian ini digunakans ebagai pengiring saat penyembahan dan pujian. 

2.1.10 Properti yang digunakan dalam Tari Tamborin, yaitu Tamborin dengan 

pita di sekelilingnya. 

2.1.11 Pelatihan Tari Tamborin agar penari memahami gerak, maka dilakukan 

dengan mengulang tiap ragam gerak 3 sampai 6 kali. Dalam menghafal 

gerak, dilakukan dengan mengulang ragam dengan tempo pelan semakin 

lama semakin cepat. 

2.1.12 Tari Tamborin memiliki motif gerak dasar dan puluhan ragam gerak yang 

terus berkembang. 

2.1.13 Gerak Tari Tamborin bertolak dari filosofi Kristen yang 

berdasarkan/bersumber pada ayat-ayat pada Kitab Suci.  

Magrate YAP (1990: 5) menuliskan Rebana atau Tamborin disebutkan 

dalam Yehezkiel 28 : 13,  

Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu 

permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, 

permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malaki. 

Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari 

penciptaanmu 
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Allah menyatakan bagaimana Dia memberkati Lucifer ketika Dia 

menciptakan Lucifer dan tempat tatahannya, yang dalam buku Bersorak-soraklah 

Bagi Tuhan (Magrate, 1990: deijelaskan sebagai rebana atau Tamborin, 

disediakan pada hari penciptaanya. Rebana atau Tamborin adalah alat tabuh-

tabuhan yang termasuk dalam klasifikasi selaput bergetar, sebagaimana juga 

drum. Rebana bukanlah merupakan alat musik yang dapat berdiri sendiri, karena 

rebana sendiri tidak dapat menghasilkan bunyi yang berarti. Bahkan rebana itu 

akan menahan ritme dan tempo musik. Rebana selalu dimainkan bersama dengan 

alat-alat musik lainnya, untuk penyembahan dengan gerakan-gerakan 

penyembahannya yang indah dan bunyi-bunyinya yang bervariasi (Magrate, 1990: 

5). 

Tamborin dimainkan dengan penuh keriangan sehingga akan melompat-

lompat dan berputar memainkan rebana itu dalam mengekspresikan sukacita pada 

Tuhan. Sebagian besar tarian di hadapan Tuhan dilakukan dengan spontanitas 

kecuali untuk tujuan mengajar dan berkotbah, tarian yang dikoreografi dapat 

dipakai. Tarian dengan rebana atau Tamborin mengekspresikan suasana 

penyembahan dihadirat Tuhan dan apa yang disebut menganggu bagi sebagian 

orang, bagi umat Kristiani adalah pantas dan penuh penyembahan selama roh 

kudus dalam tari Tamborin murni dan benar (Magrate, 1990: 74). 

Magreta (1994: 31) menjelaskan ada beberapa teknik dasar bermain rebana 

atau Tamborin : 
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METODE GAMBAR URAIAN 

1. Ketok/pukul 

(Tap) 

 

 

 

 

 

Pukul Tamborin dengan 

ketiga jari di tengah sesuai 

dengan tempo musik 

sehingga berbunyi dung-

dung 

2. Goncang 

(Rock) 

a. 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke atas 

dengan pergelangan tangan 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke 

bawah dengan pergelangan 

tangan 

3. Goncang 

(Shake) 

a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke atas 

dengan pergelangan tangan 

yang cepat 

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke 

bawah dengan pergelangan 

tangan yang cepat 
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4. Zig-Zag 

(Swivel) 

a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

c.  

 

 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin secara 

zig zag dari tangan 

disebelah pinggang kanan 

ke depan dada 

 

 

 

 

Setelah tangan di depan 

dada, ayunkan Tamborin 

secara zig zag ke atas 

kepala 

 

 

 

 

Setelah tangan di depan 

dada, ayunkan Tamborin 

secara zig zag ke atas 

kepala 

5. Gosok (Zip)  

 

 

 

 

 

 

Gosoklah ibu jari sepanjang 

lingkarang membran dan 

Tamborin 
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6. Zig-Zag 

tajam 

(Check) 

a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

Peganglah Tamborin 

dengan dua tangan, ayunkan 

Tamborin secara zig zag 

dari tangan disebelah 

pinggang kanan ke depan 

dada 

 

 

 

Setelah tangan di depan 

dada, ayunkan Tamborin 

secara zig zag ke atas 

kepala 

 

 

 

 

Setelah tangan di depan 

dada, ayunkan Tamborin 

secara zig zag ke atas 

kepala 

7. Lingkar 

(Loop) 

a. 

 

 

 

 

 

 

Gerakan Tamborin secara 

melingkar (seperti cowboy 

melempar tali lasso) dengan 

pergelangan tangan/lengan 

putar diatas kepala 
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b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diputar setengah 

lingkaran diatas kepala, 

kembali putar setengah 

lingkaran ke depan, 

sehingga menjadi pola 

lingkaran 

8. Putar 

(Twist) 

a.  

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

Putarlah Tamborin diatas 

kepala dengan pergelangan 

tangan, pertama putarlah 

Tamborin menghadap 

kebelakang 

 

 

Sesudah diputar menghadap 

kebelakang, putarlah 

kembali menghadap ke 

depan 

 

Selain itu dalam menari tari Tamborin, tidak hanya memperhatikan teknik 

dasar bermain Tamborin, akan tetapi juga memperhatikan teknik dasar menari, 

antara lain : 
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2.1.14 Holy Hop (loncat suci) : “Menari karismatik dua langkah” loncat pada satu 

kaki dua kali sambil mengangkat ( mengayunkan ) kaki yang lain dari 

belakang ke depan. Kemudian tukar kaki dan ulangi. 

2.1.15 Step Ball Change (langkah tukar bola) : “Pas de Basque” (serangkaian 

langkah tarian country). Langkahkan satu kaki, rapatkan kaki lain dengan 

cara berjinjit, kemudian tukar dengan cara meloncatkan kaki yang satu 

lagi dan ulangi prosesnya. 

2.1.16 Polka :             Kanan – loncat sambil menekuk lutut 

 Kiri – melangkah maju sambil berjinjit 

 Kanan – rapatkan kaki sambil berjinjit 

 Kiri – turunkan sampai tumit menyentuh lantai dengan 

lutut ditekuk 

 Kanan – angkat kaki ke posisi belakang betis kiri 

 Kiri – loncat, sambil lutut ditekuk 

 Kanan – diacungkan untuk melangkah sambil berjinjit 

Gerakan Polka diulang dengan arah yang berlawanan (ke arah kanan) 

2.1.17 Hora (sederhana) : Kanan – berjinjit dibelakang kaki kiri 

         Kiri – berjinjit ke sebelah kiri 

         Kanan – silangkan kaki ke depan kaki kiri 

(saling)     

         Kiri – berjinjit ke sebelah 

Gerakan Hora diulang dengan arah yang berlawanan (ke arah kiri) 
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2.1.18 Hora (loncat) : “Holy Hop” di kaki kiri, kemudian kanan, disusul oleh 

silang depan, langkah silang, kebelakang, langkah, kiri kanan kiri kanan. 

Ulangi “Hop” dan hora ke arah kanan. 

2.2 Kebaktian  

Kebaktian merupakan istilah dari upacara keagamaan umat Kristiani, yang 

berarti kumpulan orang-orang yang melakukan ibadah bersama dengan tata cara 

kristen. Upacara adalah suatu rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait 

dengan aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama. Dalam suatu upacara 

yang terkait dengan aturan adat dan agama, seperti upacara ritual, sembahyang, 

maupun upacara kurban (Fani dalam 

http://makalah85.blogspot.com/2008/12/upacara-dan-Kebaktian.html yang 

diunduh hari selasa tanggal 5 Februari 2013).  

Handojo (2007: 2), mengatakan umat Kristiani mengajarkan kehidupan 

rohani umat Kristiani yang ditandai dengan doa, pujian, dan penyembahan, 

merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan serta pekerjaan-Nya merupakan 

sebuah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. 

Upacara keagamaan umat Kristiani biasa disebut dengan Kebaktian. 

Kebaktian merupakan suatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama 

Kristen / Nasrani untuk beribadah kepada Tuhan Allah (Fani dalam 

http://makalah85.blogspot.com/2008/12/upacara-dan-Kebaktian.html diunduh hari 

selasa tanggal 9 Januari 2013). 
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 Alkitab Yohanes 4 : 23, mengatakan:  

Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, 

bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah 

Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 

penyembah-penyembah demikian.  

Masyarakat primitif memiliki kepercayaan untuk selalu terlindungi dan 

mendapat keselamatan hidup dengan cara melakukan upacara sebagai sarana 

penyembahan untuk meminta keselamatan. Dalam upacara yang dilakukan 

senantiasa dilengkapi dengan tari-tarian (gerakan hentakan, loncat, berlari), bunyi-

bunyian (tetabuhan gendang, seruling), nyanyian (lantunan dan lengkingan suara), 

berbagai bentuk sesaji dan perlengkapan beraneka warna simbolis (Jazuli, 2008: 

101). Demikian pula umat Kristiani memiliki kepercayaan yang tertulis dalam 

Alkitab Mazmur 150 : 6, sebagai berikut: 

Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi setiap 

umat nasrani memang diwajibkan untuk memuji Tuhan 

dengan tari-tarian, bunyi-bunyian 

Serta nyanyian Mazmur 150 : 4,  

Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia 

dengan permainan kecapi dan seruling  

 Upacara keagamaan yang juga disebut ritual merupakan bentuk upacara 

atau perayaan yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama dengan ditandai 

oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dalam arti 

merupakan suatu pengalaman yang suci (Hadi, 2003: 99). Oleh karena itu sebuah 

ritual/upacara keagamaan biasanya diselengarakan pada tempat, waktu yang 

khusus,perbuatan yang luar biasa, serta berbagai peralatan lain yang bersifat 

sakral. Hadi (2003: 99) juga mengatakan bahwa hampir semua ritual keagamaan 
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seperti pola ibadah, semata-mata bukan hanya masalan penonjolan keyakinan, 

tetapi juga bersifat emosional yaitu tindakan yang kaya dan kompleks yang 

cenderung merupakan gejala ungkapan seni yang dalam perkembangannya 

merupakan tataran ekspresi sebuah karya seni. 

Perkembangan ritual keagamaan semenjak kepercayaan primitif atau 

agama yang berbau mistik sampai ritual agama-agama besar di dunia, memiliki 

pandangan yang berbeda-beda terhadap eksistensi seni dalam upacara keagamaan. 

Berbagai agama banyak mengembangkan berbagai macam symbol ekspresif dan 

komunikatif, seperti nyanyian, musik, dan gerak, seperti pada agama nasarani. 

Gereja senantiasa bersikap terbuka terhadap pembentukan symbol seni dan 

perkembangan seni di dalam upacara keagamaannya (Hadi, 2003: 106). 

Koentjaraningrat (2002: 147) mengatakan sistem keyakinan erat 

hubunganya dengan ritus dan upacara, dan menentukan tata urut dari unsur-unsur, 

rangkaian acara serta peralatan yang dipakai dalam upacara. Sistem upacara 

merupakan wujud kelakuan dari religi. Seluruh sistem upacara itu terdiri dari 

aneka macam upacara yang bersifat harian, musiman, atau kadangkala. Upacara 

itu masing-masing terdiri dari kombinasi dari berbagai macam unsur upacara, 

seperti berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan 

menyanyi, berprofesi, bersenidrama suci, berpuasa, bertapa, bersemedi.Walaupun 

demikian, upacara agama belum lengkap kalau tidak dihinggapi dan dijiwai emosi 

keagamaan. 
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Handojo (2007: 70) menjelaskan bahwa upacara keagamaan umat Kristiani 

terdapat dua makna ritual, yaitu : 

2.2.1 Pujian  

Pujian dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan 

mengembangkan, memberi tepuk tangan, menunjukkan rasa kagum atau senang, 

mengelu-elukan dengan kata-kata atau nyanyian, membesarkan, memuliakan. 

Pujian adalah sesuatu yang langsung kita tujukan kepada Tuhan atau sesuatu yang 

diungkapkan kepada orang lain mengenai kebesaran Tuhan. Pujian hendaknya 

bukan sekedar ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan berkat-berkat 

Tuhan yang telah dinikmati. Lebih dari itu, pujian dapat kita berikan kepada 

Tuhan saat belum mendapat jawaban atas doa yang dinaikan (Handojo, 2007: 71).  

Pujian merupakan ungkapan syukur yang keluar dari dasar hati kita yang paling 

dalam karena kebesaran Tuhan. Di dalam Alkitab Mazmur 103 : 1,  

Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus 

dengan segenap batinku  

2.2.2 Penyembahan 

Penyembahan berarti mencintai dengan sungguh-sungguh, mengagumi 

atau menghargai seseorang dengan cara berdoa dan merenungkannya. 

Menyembah adalah bagaimana seseorang menunjukkan ketaatannya kepada 

Tuhan. Handojo (2007: 77) menuliskan  prinsip dasar penyembahan,antara lain: 

2.2.2.1 Penyembahan adalah sebuah hubungan. Penyembahan melibatkan 

hubungan dengan Allah secara pribadi. 
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2.2.2.2 Penyembahan wajib bagi setiap manusia berdasarkan penciptaan dan bagi 

seluruh umat Allah berdasarkan panggilan. 

2.2.2.3 Penyembahan adalah tanggapan terhadap inisiatif Allah akan pewahyuan 

diri-Nya maupun atas penebusan yang telah dilakukan-Nya. 

2.2.2.4 Penyembahan melibatkan penundukan diri, pelayanan dan penghormatan. 

2.2.2.5 Penyembahan dapat dilakukan secara pribadi maupun kelompok. 

2.2.2.6 Penyembahan dapat dilakukan secara formal maupun informal. 

2.2.2.7 Bentuk penyembahan dapat berubah tetapi esensinya tetap. 

2.2.2.8 Penyembahan berbicara dengan sikap hati, bukan sekedar tindakan. 

2.2.2.9 Penyembahan bersifat holistik ( menyeluruh ); melibatkan seseorang 

secara keseluruhan. 

2.2.2.10 Selain menjadi liturgia, penyembahan juga menjadi sebuah gaya hidup. 

2.3 Teori Musik 

  Beberapa pengertian musik dari berbagai sumber menyebutkan antara 

lain: 

2.3.1 Musik yaitu ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat-

alat musik ritmis, atau nada-nada yang harmonis (Ralph Taylor MA. New 

Master Pictorial Encyclopedia dalam Joseph, 2005: 6). 
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2.3.2 Musik ialah seni mengombinasikan nada-nada sedemikian rupa sehingga 

nada-nada itu menyenangkan, mengungkapkan perasaan, atau dapat 

dimengerti (The merriam-Webster Picket Dictonary dalam Joseph, 2005: 

6). 

2.3.3 Musik adalah suatu cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri 

dari unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, dan timbre (Cyprianus Limantara 

dalam Joseph, 2005: 6) 

2.3.4 Musik adalah pengungkapan hati manusia berupa bunyi yang bisa 

didengar (Joseph, 2005: 6) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Musik adalah: ilmu atau seni 

menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, 

nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu 

dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Kehidupan manusia sehari hari banyak melibatkan musik karena definisi paling 

mendasar dari musik itu sendiri adalah merupakan bunyi yang teratur. Musik 

sendiri mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan kita sehari - hari. Sehingga 

tidak heran bila dunia musik selalu berkembang seiring dengan kebutuhan umat 

manusia.  

Musik dan tari merupakan  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

dengan adanya musik dapat mengatur tempo dalam satu gerakan, memberikan 

suasana dalam tarian baik suasana sedih, gembira, tegang ataupun marah. Musik 
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merupakan pasangan tari, keduanya merupakan dwi tunggal (Jazuli, 2008: 98). 

Fungsi musik dalam tari antara lain :  

2.3.5      Memberi irama (membantu mengatur waktu) 

  Kita kenal bahwa tari itu terdiri dari gerak-gerak yang  berirama, mengatur 

atau  menentukan  irama, sangat sulit menari tanpa musik. Dimana irama dalam 

tari yaitu pengatur waktu (tempo) cepat dan lambatnya dari suatu rangkaian gerak, 

dan perlu saling mengisi dan saling mengiringi (Khusnul dalam 

http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html diunduh hari 

Kamis tanggal 21 Februari 2013). 

2.3.6        Memberi ilustrasi atau gambaran suasana 

Suasana atau ilustrasi dalam tari sangat erat hubungannya dengan watak 

penari, terutama pada tari tradisional yang sangat memerlukan berbagai suasana. 

Adapun watak dalam suasana tari antara lain watak lugu/ halus, watak 

lenyap/ganjen, dan gagah (Khusnul dalam 

http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html diunduh hari 

Kamis tanggal 21 Februari 2013) 

2.3.7      Membantu mempertegas ekspresi gerak 

Tarian mempunyai tekanan-tekanan gerak yang diatur oleh tenaga. 

Mempertegas ekspresi gerak akan  lebih  sempurana di iringi atau di pertegas oleh 

hentakan  instrumen  musik sebagai pengiring tari (Khusnul dalam 

http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html diunduh hari 

Kamis tanggal 21 Februari 2013). 

2.3.8     Rangsangan bagi penari    

http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html
http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html
http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html
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Elemen dasar dari tari adalah gerak dan ritme, Maka elemen dasar dari 

musik adalah nada Ritme dan Melodi. Sejak zaman prasejarah sampai sekarang 

dapat dikatakan dimana ada tari disitu pasti ada musik, musik dalam tari bukan 

hanya sekedar pengiring, tetapi musik adalah patner  tari yang tidak boleh 

ditinggalkan, musik dapat memberikan suatu irama yang selaras sehingga dapat 

membantu mengatur ritme atau hitungan dan dapat juga memberikan gambaran 

dalam ekspresi suatu gerak (Khusnul dalam 

http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html diunduh hari 

Kamis tanggal 21 Februari 2013). 

Musik gereja adalah musik yang berkembang di kalangan Kristen. Musik 

sangat penting dalam ibadah gereja, sebab sebagian besar porsi ibadah gereja 

memiliki unsur musik, baik vokal maupun instrumental. Makna musik dalam 

ibadah gereja dalam istilah lain dalam liturgi gereja adalah ungkapan simbolis 

perayaan iman jemaat gereja. Fungsi musik gereja yaitu untuk memuliakan Allah, 

seperti yang tertulis dalam Alkitab Kolose 3: 16, yaitu: 

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala 

kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan 

segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan 

yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan 

puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap 

syukur kepada Allah di dalam hatimu 

 

Kebaktian gereja tidak terlepas dari musik, pujian, dan tarian. Ketiganya 

termasuk kegiatan dalam penyembahan terhadap Tuhan. Musik sebagai pengiring 

dalam Kebaktian, fungsinya juga sebagai pengiring tari Tamborin. Pemain musik 

gereja tidak hanya pintar memainkan musik, akan tetapi untuk menjadi pemain 

musik gereja diperlukan hati sebagai penyembah. 

http://tkhusnul.blogspot.com/2012/03/fungsi-musik-dalam-tari.html
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2.4     Gereja 

Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil Allah 

dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib untuk dijadikan milikNya 

(http://mazdewo.blogspot.com/2012/10/pengertian-gereja.html diunduh hari 

Jumat tanggal 22 Februari 2013) 

Dalam Alkitab Matius 18: 20, 

Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam 

Nama-Ku, disitu Aku ada ditengah-tengah mereka 

 

Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang mengaku bahwa 

Yesus adalah Tuhan juru selamat dunia dan manusia (Nursadewo dalam 

http://mazdewo.blogspot.com/2012/10/pengertian-gereja.html diunduh hari Jumat 

tanggal 22 Februari 2013) 

Beberapa istilah untuk menjelaskan pengertian Gereja : 

2.4.1  Ekrlesia (Yunani) 

Ek berarti keluar, Kaleo berarti memangil. Ekrlesia berarti persekutuan 

orang-orang dari kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib, dalam 1 Petrus 2: 9, 

Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang 

rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 

sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan –

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil 

kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang 

ajaib  
 

2.4.2  Kuriake / Kuriakon (Kyriake) (Yunani) 

Artinya, orang-orang yang menjadi milik Tuhan / kepunyaan Allah. 

Dahulu, Tuhan disebut “Kurios” di Yunani. Dari kata ini, kemudian diperoleh kata 

Church (Inggris), Kurk (Belanda), Kirchi (Jerman) (Nursadewo dalam 

http://mazdewo.blogspot.com/2012/10/pengertian-gereja.html diunduh hari Jumat 

http://mazdewo.blogspot.com/2012/10/pengertian-gereja.html
http://mazdewo.blogspot.com/2012/10/pengertian-gereja.html
http://mazdewo.blogspot.com/2012/10/pengertian-gereja.html
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tanggal 22 Februari 2013). 

2.4.3 Qahal (Ibrani) 

Berarti memanggil / mengumpulkan. Kata ini biasa digunakan oleh orang 

Israel dengan sebutan Jemaah / perhimpunan umat Allah, dalam 1 Raja-raja 8 : 14, 

Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh 

jemaah israel berdiri 
 

Gereja dibagi menjadi dua : 

2.4.4 Gereja universal / sedunia yaitu gereja yang terdiri dari semua orang yang 

memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. 1 Korintus 12:13-14 

mengatakan  

Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, 

maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang 

merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita 

semua diberi minum dari satu Roh. Karena tubuh juga 

tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak 

anggota. 

Siapapun yang percaya adalah bagian dari tubuh Kristus. Gereja Tuhan 

yang sebenarnya bukanlah bangunan gereja atau denominasi tertentu. 

Gereja Tuhan yang universal / sedunia adalah semua orang yang telah 

menerima keselamatan melalui beriman di dalam Yesus Kristus (Mahoney, 

1993: 118) 

2.4.5 Gereja lokal digambarkan dalam Galatia 1:1-2,  

Dari Paulus, seorang rasul, ... dan dari semua saudara 

yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-

jemaat di Galatia. 
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Terlihat bahwa di propinsi Galatia ada banyak gereja – apa yang kita sebut 

sebagai gereja lokal. Gereja lokal terdiri dari mereka-mereka yang telah 

percaya pada Yesus untuk keselamatan mereka. Anggota-anggota gereja 

lokal ini sepatutnya mencari persekutuan dan pembinaan dalam gereja lokal  

(GotQuestions.org dalam http://www.gotquestions.org/Indonesia/definisi-

gereja.html diunduh hari Jumat tanggal 22 Februari 2013).  

2.5      Gerak  

Gerak adalah pertanda kehidupan. Reaksi manusia terhadap kehidupan, 

situasi dan kondisi, serta hubungannya dengan manusia lainnya terungkap melalui 

gerak. Dalam Gerak terkandung tenaga/ energi yang melibatkan ruang dan waktu, 

artinya gejala yang menimbulkan gerak adalah tenaga bergerak memerlukan ruang 

dan membutuhkan waktu ketika proses gerak berlangsung (Jazuli, 2008: 8). Gerak 

adalah bahasa komunikasi yang luas, dan variasi dari berbagai kombinasi unsur-

unsurnya terdiri beribu kata gerak, juga dalam konteks tari gerak dimengerti 

sebagai makna dalam kedudukan dengan lainnya (Suharto, 1985: 16). 

Jazuli (2008: 8) menjelaskan timbulnya gerak tari berasal dari hasil proses 

pengolahan yang telah mengalami stilasi (digayakan) dan distorsi (pengubahan), 

yang kemudian menjadi dua jenis gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. 

2.5.1 Gerak murni adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan 

bentuk artistik (keindahan) dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. 

http://www.gotquestions.org/Indonesia/definisi-gereja.html
http://www.gotquestions.org/Indonesia/definisi-gereja.html
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2.5.2 Gerak maknawi adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu 

dan telah distilasi (dari wantah/ murni menjadi tidak wantah/ maknawi) 

Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah, yang dimaksudkan dengan 

gerak yang indah adalah gerak yang telah diberi sentuhan seni. Gerak-gerak 

keseharian yang telah diberi sentuhan seni akan menghasilkan gerak yang indah. 

Gerak dapat diperoleh melalui eksplorasi atau penjelajahan. Eksplorasi merupakan 

proses berpikir, berimajinasi, merasakan dan merespon suatu objek yang diperoleh 

melalui panca indera. Objek ini bentuknya bisa berupa benda, alam, suara dan 

rasa. (Ninggar dalam  http://gagasa.blogspot.com/2012/10/gerak-tari.html diunduh 

pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013). Makna gerak dalam tari terletak pada 

penjiwaan, yaitu suatu daya yang mengakibatkan gerakan tampak/ hidup. 

Penjiwaan berlangsung dalam penyaluran perasaan melalui pengaturan gerak. 

Pengaturan gerak yang tepat akan menghadirkan gerak tari yang enak dilakukan 

maupun ditonton (Jazuli, 2008: 9).  

Tari berdasarkan bentuk geraknya dibedakan menjadi dua (Jazuli, 2008: 9), 

yaitu tari representasional dan tari non-representasional. 

2.5.3 Tari Representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas 

(realistis), meskipun gerakannya cenderung realistis tetapi sudah 

mengalami stilasi.  

2.5.4 Tari Non-Representasional adalah tari yang melukiskan sesuatu secara 

simbolis, biasanya menggunakan gerakan-gerakan abstrak (tidak realistis). 

http://gagasa.blogspot.com/2012/10/gerak-tari.html
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Elemen gerak tari meliputi ruang, waktu dan tenaga (Handoko dalam 

http://macam-macam-tarian-daerah.blogspot.com/2013/07/elemen-elemen-dalam-

gerak-tari.html#chitika_close_button diunduh hari Selasa tanggal 18 Juni 2013). 

2.5.5 Ruang adalah sesuatu yang harus diisi. Ruang dalam tari mencakup aspek 

gerak yang diungkapkan oleh seorang penari yang membentuk perpindahan 

gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri. 

2.5.6 Waktu adalah cepat lambatnya gerakan yang dilakukan oleh 

penari. Kebutuhan waktu yang diperlukan untuk perubahan posisi dan 

perubahan kedudukan tubuh. Desain waktu berhubungan dengan kecepatan 

gerak, situasi dan kondisi emosional penari. 

2.5.7 Tenaga yang diwujudkan oleh gerakan berhubungan dengan kualitas gerak. 

Pencerminan penggunaan dan pemanfaatan tenaga yang disalurkan ke dalam 

gerakan yang dilakukan penari merupakan bagian dari kualitas tari sesuai 

penghayatan tenaga. Konsep tenaga meliputi tentang berat, energi gerak dan 

berhubungan dengan ruang.tenaga merupakan pengendalian energi yang 

diekspresikan kontras perubahan yang dinamis (cepat lambat, tinggi rendah, 

keras lembut) 

 

 

 

 

http://macam-macam-tarian-daerah.blogspot.com/2013/07/elemen-elemen-dalam-gerak-tari.html#chitika_close_button
http://macam-macam-tarian-daerah.blogspot.com/2013/07/elemen-elemen-dalam-gerak-tari.html#chitika_close_button
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2.6   Kerangka Berfikir 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dalam Kebaktian umat Kristiani terdapat sebuah tari kreasi yang memakai 

property Tamborin, berfungsi penyembahan dalam upacara keagamaan umat 

Kristiani atau disebut dengan Kebaktian yaitu tari Tamborin. Alkitab umat 

Kristiani diajarkan tentang pujian beserta tarian yang menjadi dasar adanya tari 

Tamborin pada upacara keagamaan umat Kristiani atau yang disebut dengan 

ibadah. Alkitab Mazmur 150 : 4,  

UNSUR UTAMA 

TARI : 

1. GERAK 

(POLA 

GERAK) 

TARI TAMBORIN 

 

TARI TAMBORIN 
UNSUR TARI FAKTOR 

PENYAJIAN 

1. FAKTOR 

PENDUKUNG 

2. FAKTOR 

PENGHAMBAT 

TARI TAMBORIN DALAM 

KEBAKTIAN DI GEREJA ALLAH 

BAIK JEMAAT HAGIOS FAMILY 

UNSUR 

PENDUKUNG  TARI 

: 

1. TATA RIAS 

2. TATA BUSANA 

3. IRINGAN 

4. PANGGUNG 
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Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, Pujilah Dia dengan 

permainan kecapi dan seruling!, di dalam ajaran ayat tersebut 

umat percaya Allah ( umat Kristiani ) diajarkan memuji 

Tuhan dengan rebana dan tari-tari untuk bersuka cita.  

Tari Tamborin yang menggunakan properti Tamborin, dalam alkitab disebutkan 

rebana, sedangkan Tamborin adalah alat musik perkembangan dari alat musik 

rebana. Hanya saja Tamborin lebih dikreasikan dalam bentuk dan bahannya. 

Tetapi Tamborin dan rebana memiliki fungsi yang sama.  

Tari Tamborin di dalam penyajian menggunakan pola gerak yang sudah 

sesuai dengan pujian yang mengiringi. Keunikan dari Tamborin adalah memiliki 

pola gerak tertentu yang memang disesuaikan dengan tema musik yang 

menggiringi dan masing-masing pola gerak memiliki tujuan yang berbeda-beda. 

Misalnya dengan tujuan penyembahan, ucap syukur, bersuka ria, maupun 

berserah. Penyajian tari Tamborin pun memiliki struktur penyajian tertentu yang 

disesuaikan dengan struktur acara Kebaktian. Selain itu penyajian tari Tamborin 

juga memperhatikan beberapa hal seperti, tata rias yang digunakan, tata busana 

yang khusus untuk tari Tamborin, tata musik penggiring tari yang disesuaikan 

dengan pola gerak tari Tamborin, serta tempat atau panggung yang digunakan 

dalam penyajian tari Tamborin. Selain hal-hal yang diperhatikan dalam 

penyajian, tari Tamborin juga memiliki faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. 

Sebelum penelitian tentang tari Tamborin dilakukan, peneliti mencari 

refrensi penelitian yang telah dilakukan deri tesis untuk program S2 dan Skripsi 
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untuk program S1, sehingga peneliti dapat menentukan sudut pandang yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya, anatar lain : 

2.6.1 I made Seken, tahun 2007 dengan judul Seni Rupa dalam Tata Liturgi 

Paskah di Gereja Katolik Paroki Santo Elbertus de Trapani Blimbing 

Malang. Menjelaskan tentang bentukkarya seni rupa dalam tata liturgi 

perayaan paskah dari gereja Katolik Santo Albertus de Trapani Malang, 

serta nilai pendidikan yang terkandung dalam tata liturgi perayaan paskah 

di Gereja Katolik Santo Albertus de Trapani Malang. Hasil penelitian 

dapat membantu peneliti dalam pemahaman terhadap pengertian dari 

gereja, yaitu sebagai tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan 

beribadat. Pengertian yang kedua adalah sebagai tempat pembinaan 

kebudayaan. Gereja memiliki potensi sebagai tempat berkreasi aneka 

kesenian, termasuk tarian.  

2.6.2 Yakobus Kilay, tahun 2009 dengan judul Pengembangan Sistem Scale 

Chord dalam Pembelajaran Harmoni Manual pada Program Studi Musik 

Gereja Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Jayapura 

Papua. Menjelaskan tentang peningkatan isi kualitas sistem Scale Chord 

melalui pembelajaran harmoni musik manual pada Prodi Musik Gereja 

Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Jayapura Papua, 

serta bentuk model pengembangan sistem scale chord. Penelitian dari 

Yakobus membantu peneliti memahami tentang alasan jemaat bernyanyi 

dan bermusik, yaitu hendak memberikan jawaban iman berupa puji-pujian 

dan ucapan syukur atas karya penyelamatan yang sudah dikerjakan Allah 
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dalam Yesus Kristus. Musik gereja dan nyanyian pujian menjadi sarana 

untuk beribadah. 

2.6.3 Cicilia Ika Rahayu Nita, tahun 2012 dengan judul Bentuk dan Fungsi 

Pertunjukan Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusakapada Masyarakat 

Kampung Tidar Warung Kelurahan Tidar Magelang. menjelaskan tentang 

bentuk-bentuk visualisasi pertunjukan Jathilan sebagai bagian pendukung 

dalam upacara ritual kirab pusaka dan fungsi pertunjukan Jathilan dalam 

upacara ritual kirab pusaka. Penelitian yang ditulis oleh Cicilia 

memberikan informasi kepada peneliti yaitu pengertian ritual yaitu suatu 

bentuk upacara atau perayaan yang berhubungan dengan beberapa 

kepercayaan atau agama oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat 

yang luhur. 

2.6.4 Dwi Damayanti, tahun 2006 dengan judul Perwujudan Sarana Upacara 

Etnis Cina di Kelenteng Tay Kak Sie Semarang Jawa Tengah, 

mendeskripsikan wujud visual sarana upacara yang terdapat di Kelenteng 

Tay Kak Sie Semarang dan jenis upacara yang menggunakan sarana pada 

kelenteng Tay Kak Sie. Memberikan informasi kepada peneliti yaitu 

sarana yang dipakai dalam upacara sebagai alat komunikasi juga 

menyuarakan pesan-pesan agama dan kebudayaan yang dipunyai sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara.     

2.6.5 Hans Marpaung, tahun 2009 dengan judul Deskripsi Tari Tamborin dan 

Musik Pengiring pada Ibadah Raya Gereja Bethel Indonesia (GBI) 
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Tanjung Sari Medan. Menjelaskan tentang pengertian tari Tamborin secara 

menyeluruh beserta musik yang digunakan untuk mengiringi tari 

Tamborin tersebut. Hans meneliti tentang sejarah tari Tamborin serta 

pengertian tari Tamborin tersebut dan bagaimana pola musik yang 

digunakan untuk mengiringi tari Tamborin tersebut. Peneliti mendapat 

gambaran tentang deskripsi tari Tamborin dari penelitian dari Hans 

Marpaung untuk lebih menjelaskan pengertian tari Tamborin, akan tetapi 

peneliti mengambil sudut pandang penelitian yang berbeda yaitu bentuk 

penyajian tari Tamborin. 

2.6.6 Satriyana Prasetya Wijayanti, tahun 2010 dengan judul Pendeskripsian 

Tari Tamborin sebagai Tari Religi. Menjelaskan tentang fungsi tari 

Tamborin sebagai sarana upacara keagamaan, sehingga terdeskripsikan 

tari Tamborin sebagai tari religi pada umat Kristiani. Penelitian ini sangat 

membantu peneliti dalam mengetahui secara jelas fungsi tari Tamborin 

sebagai tari religi, sehingga dapat dijelskan bentuk penyajian teri 

Tamborin yang memiliki fungsi sebagai tari religi. 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

mendapatkan informasi tentang pengertian tari Tamborin, fungsi tari Tamborin, 

serta bentuk penyajian suatu tarian, sehingga peneliti dapat melaksanakan 

penelitian dengan sudut pandang yang berbeda yaitu Bentuk Penyajian Tari 

Tamborin dalam Upacara Keagamaan Umat Kristiani.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Anggoro (2002: 1.1) menjelaskan bahwa, metode penelitian dapat 

diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi 

secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah. Menentukan suatu 

metode dalam penelitian sangat penting dalam kegiatan penelitian. berdasarkan 

topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah lebih menekankan pada 

orientasi teoretis, artinya lebih berorientasi untuk mengembangkan atau 

membangun teori sebagai suatu cara memandang dunia (Jazuli, 2001: 18).                                                                                                                  

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan gambar 

yang berasal dari naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi 

maupun resmi. Jazuli (2001: 21) juga menjelaskan bahwa metode kualitatif 

bercirikan sebagai berikut : 

3.1.1 Tujuan penelitiannya adalah menggali atau mengembangkan konsep, dan 

pemahaman makna dari suatu fenomena. 

3.1.2 Tidak memerlukan sampel dan definisi operasional. 

3.1.3 Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam di 

lapangan. 
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3.1.4 Pengukuran berdasarkan pemikiran, persepsi, cara pandang atas realitas 

yang ada. 

3.1.5 Disajikan dalam bentuk narrative (story). 

Metode kualitatif dalam penggunaannya ditujukan untuk mengetahui 

gejala-gejala yang terjadi, juga untuk mencapai tujuan penelitian berupa narrative 

(cerita) dari masalah yang diteliti. Peneliti berharap dapat membantu menjawab 

semua permasalahan yang berhubungan dengan penelitian melalui cara 

menganalisis dan menelaah objek yang diteliti, yang selanjutnya hasil analisis 

tersebut diolah dengan mengunakan data-data, yang akhirnya dapat diketahui pola 

gerak tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family dan bagaimana 

bentuk penyajian dari tari Tamborin. 

3.2  Teknik Penelitian 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

suatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan. Adapun teknik pengumpulan 

data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

3.2.1.1 Observasi  

Subagyo (2006: 63) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan 

yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan 
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gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi bertujuan 

untuk mengadakan pengamatan secara objektif tentang topik yang diteliti yaitu 

tari Tamborin Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, kegiatan observasi ini 

dilakukan dengan studi pendahuluan dan melalui teknik ini peneliti dapat melihat, 

mengenal dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. 

Cara pelaksanaan kegiatan observasi dan tujuan dilakukannya observasi, 

dapat dibedakan ke dalam dua bentuk (Subagyo, 2006: 63-64): 

3.2.1.1.1 Observasi partisipatif (pengamatan terlibat). 

Dalam observasi ini observer (pengamat) ikut ambil bagian dalam 

kegiatan obyeknya sebagaimana yang lain dan tidak nampak 

perbedaan dalam bersikap. Jadi observer ikut aktif berpartisipasi pada 

aktivitas dalam segala bentuk yang sedang diselidiki, seperti ikut 

dalam pelaksaan mengajar dan latihan. 

3.2.1.1.2    Observasi non partisipatif ( pengamatan tidak terlibat ). 

Jenis observasi ini, observer tidak melibatkan diri ke dalam observasi, 

hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu 

kegiatan observasinya, hanya mendapat igambaran obyeknya sejauh 

pengelihatan dan tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadi 

pada observasi. 

Peneliti melakukan observasi awal dengan cara mengunjungi Gereja Allah 

Baik Jemaat Hagios Family yang berpusat di Desa Karangsari, Kecamatan 

Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, dimana tarian tersebut ditampilkan atau 

dipentaskan dalam upacara (ibadah). Observasi awal dilakukan dua kali, observasi 
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pertama dilakukan hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 saat latihan guna 

mempersiapkan ibadah hari Minggu tanggal 23 desember 2012 di gedung Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family, latihan tari Tamborin dengan musik penggiring 

serta song leader, pujian-pujian yang akan digunakan untuk kebaktian hari 

minggu, gerakan-gerakan tari Tamborin yang disesuaikan dengan pujian yang 

sudah ditentukan.  

Observasi yang kedua saat ibadah hari Minggu tanggal 23 Desember 2012. 

Tari Tamborin yang juga menjadi penggiring pujian yang dilantunkan saat ibadah 

tersebut, mengamati penyajian tari Tamborin dari awal hingga akhir kebaktian. 

Fokus perhatian observasi adalah kegiatan pertunjukan tari Tamborin terutama 

dalam bentuk penyajiannya, mulai dari rias, kostum hingga pola gerak yang 

digunakan untuk setiap pujian, sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk 

penyajian tari Tamborin dalam upacara keagamaan umat Kristiani di Gereja Allah 

Baik Jemaat Hagios Family. 

3.2.1.2 Wawancara 

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapat informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden (Subagyo, 2006: 39). Menurut Sevilla dalam bukunya Pengantar 

Metode Penelitian (1993: 203), metode wawancara sangat efektif digunakan 

dalam pendekatan survei. Metode ini lebih reliabel bila pertanyaan-pertanyaan 

dibuat sebelumnya dan bila sampel pertanyaan yang disiapkan cukup mewakili 

semua pertanyaan yang diperlukan dalam masalah penelitian. 
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Data yang diperoleh sebagai bahan bukti dalam penelitian, maka peneliti 

menggunakan instrumen penelitian sesuai teknik wawancara. Menurut Sevilla 

(1993: 206), teknik wawancara dibedakan menjadi 2 tipe : 

3.2.1.2.1 Wawancara terstruktur, didefinisikan sebagai banyaknya arahan dan 

pembatasan yang ditentukan oleh situasi wawancara. Peneliti 

menggunakan seperangkat pertanyaan yang distandarisasi dan 

menggunakan prosedur Tanya jawab. 

3.2.1.2.2 Wawancara tidak terstruktur, lebih bersifat fleksibel dan terbuka. 

Pewawancara dapat memodifikasi, mengulangi, menguraikan 

pertanyaan yang ditanyakan dan dapat menmgikuti jawaban responden 

asal saja tidak menyimpang dari tujuan wawancara. 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak tersruktur, 

akan tetapi peneliti tetap mengarahkan segala pertanyaan terhadap hal-hal yang 

berkenaan dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu Bentuk Penyajian Tari 

Tamborin dalam Upacara Umat Kristiani di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family. 

 

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu : 

3.2.1.2.3 Wawancara terhadap bapak dan ibu Pendeta Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family, Bpk Pdt. Daniel Sukirman dan Ibu Pdm. Tabitha 

Trimulyani, Dip.Th tentang keberadaan tari Tamborin serta latar 

belakang tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 
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yang merupakan gereja karismatik karena dalam strukturnya terdapat 

puji-pujian yang diiringi dengan berbagai alat musik, serta tari 

Tamborin yang juga berperan serta dalam ibadah gereja. 

3.2.1.2.4 Wawancara terhadap pengurus Praise and Worship, Neti Yuliani, SF. 

Apt, tentang struktur penyajian tari Tamborin, serta berbagai pola 

gerak yang memiliki tema masing-masing sesuai dengan pujian yang 

dinyanyikan. 

3.2.1.2.5 Wawancara terhadap leader penari Tamborin, Elita Sekina Grasia, 

tentang penyajian tari Tamborin yang tim Tamborin bawakan, serta 

beberapa gerakan sesuai dengan pola gerak yang sudah ada, serta 

tentang pengetahuan tim Tamborin terhadap tari Tamborin. 

3.2.1.2.6 Wawancara terhadap 5 warga jemaat aktif Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family, Ibu Sadjiyem, Bapak Totok, Bapak Lastono, Saudari 

Rina, dan Saudari Rita, tentang kesan mereka terhadap tari Tamborin 

dalam kebaktian setiap minggu. Serta makna tari Tamborin menurut 

jemaat. 

3.2.1.3   Dokumentasi 

Pada penelitian kualitatif dokumentasi berupa foto atau gambar biasanya 

memberikan gambaran umum tentang situasi yang tampak dan pertisipasinya. 

Disamping itu, gambar atau foto juga menawarkan informasi faktual dan spesifik 
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yang dapat digunakan dalam kaitanya dengan sumber-sumber lain (Danim, 2002: 

144)  

Informasi yang diperoleh disimpan dalam bentuk rekaman dan foto, 

dengan cara mengambil gambar dan merekam dari keseluruhan gerak-gerak tari 

Tamborin, rias dan busana serta musik pengiring tari Tamborin. Dengan 

mengunakan dokumentasi diharapkan dapat menggambarkan situasi yang 

sebenarnya, baik wawancara maupun pada saat pengambilan gambar. 

3.2.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan hasil 

pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) yang telah 

terkumpul. Agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data 

tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas 

tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan (Danim, 2002: 

210). 

Seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dikumpulkan, selanjutnya dianalisis berdasarkan metode kualitatif, 

kemudian diuraikan secara sistematik untuk dijadikan sebagai bahan laporan. Data 

dalam penelitian ini data kualitatif, karena situasi lapangan penelitian bersifat 

wajar, apa adanya tanpa memanipulasi data. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan seperangkat peristiwa peristiwa saat ini (Danim, 2002: 41)  
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Anggoro (2002: 6.19) menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan analisis 

: 

3.2.2.1 Mengorganisasikan data dengan cara memberi nomor pada semua 

halaman catatan hasil pengamatan, hasil wawancara, dan data-data lain 

yang berhasil dikumpulkan. 

3.2.2.2 Membaca secara sepintas semua data dan kemungkinan-kemungkinan 

kategori data yang ada. 

3.2.2.3 Mencari tema besar, pola, dan gagasan-gagasan yang ada dalam data. 

Semua akan memberikan ide pada peneliti untuk menemukan kategori 

sementara bagi setiap informasi. 

3.2.2.4 Membuat catatan yang sistematis mengenai kategori dan keteraturan-

keteraturan yang sering muncul pada data. 

3.2.2.5 Membaca literatur mengenai penelitian-penelitian lain tentang masalah 

yang relevan untuk memperoleh kerangka berpikir yang sesuai dengan 

temuan-temuan di lapangan. 

3.2.2.6 Mengevaluasi dan menajamkan fokus penelitian yang sedang dilakukan. 

Tidak jarang bahwa data yang berhasil dikumpulkan meluas dan dapat 

digunakan untuk penelitian atau studi yang berbeda. 

Jazuli (2001: 34) menjelaskan bahwa analisis data memiliki tahapan 

meliputi: 

 

3.2.2.7 Reduksi Data 
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Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah 

diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family selanjutnya dipilih, ditajamkan, digolongkan, 

diarahkan dan diorganisasikan sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

3.2.2.8 Penyajian data  

Teks yang bersifat naratif adalah yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif. 

3.2.2.9 Verification 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2011: 345). 

3.2.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik Keabsahan Data adalah strategi yang dipakai dalam mengolah data 

yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam 

suatu penelitian untuk dapat ditarik kesimpulan dan makna interpretasi  yang 

secara tepat dan mantap (Pramono dalam Riyadin, 2007: 34) 
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Sugiyono (2009: 366) menyebutkan bahwa, uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi Validitas Internal, Validitas Eksternal, Reliabilitas, 

dan Obyektifitas. 

3.2.3.1 Validitas Internal 

Validitas Internal terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.  

3.2.3.1.1 Perpanjangan pengamatan  

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru, sehingga hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab. 

3.2.3.1.2 Peningkatan ketekunan 

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. 

3.2.3.1.3 Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

3.2.3.1.4 Analisis Kasus Negatif 

Analisis Kasus Negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau 

bahkan bertentangan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.  

3.2.3.1.5 Member Check 
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Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data, tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan kepada pemberi data. 

3.2.3.2 Validitas Eksternal 

Validitas Eksternal menunjukkan derajad ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. 

3.2.3.3 Reliabilitas 

Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. 

3.2.3.4 Obyektifitas 

Penelitian dikatakan Obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang. 

3.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family yang 

beralamat di Dusun Kangsi rt 01 rw 03 Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso 

Kabupaten Karanganyar. Alasan mengambil lokasi tersebut dikarenakan di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family merupakan tempat berlangsungnya upacara 

(ibadah) yang di dalamnya melibatkan secara langsung tari Tamborin sebagai 

pengiring serta tarian penyembahan dalam upacara keagamaan umat kristiani 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. 



49 

 

 

 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan saat ibadah hari Minggu, dimana di setiap 

ibadahnya tari Tamborin berperan serta sebagai tarian penyembahan. Selain itu 

juga pada acara tertentu digereja, karena tari Tamborin tidak hanya 

dipertunjukkan saat ibadah minggu, akan tetapi juga pada acara-acara tertentu di 

gereja, seperti perayaan Natal, Paskah, atau hari ulang tahun gereja
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

4.1.1 Letak Geografis dan Bentuk Fisik 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family dibangun pada tahun 2007, 

bertempat di Dusun Kangsi, Rt 01 Rw 03, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso, 

Kabupaten Karanganyar. Digembalakan oleh Pendeta Daniel Sukirman dan ibu 

Pendeta Muda Tabitha Trimulyani. Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

berada pada ketinggian ± 600 meter diatas permukaan laut, berada di lereng 

Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar. Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

berbatasan sebelah Utara dan Selatan dengan Jalan dusun Nangsri, Timur 

berbatasan dengan Balai Desa Karangsari, serta sebelah Barat berbatasan dengan 

tanah kosong milik salah satu warga Dusun Nangsri.  

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family memiliki luas tanah sebesar 308 

m², dan luas bangunan gereja sebesar 112 m². Di sebelah gereja terdapat bangunan 

rumah yang merupakan rumah pastori sekaligus rumah dari Bapak Pendeta Daniel 

Sukirman. Rumah pastori merupakan rumah milik gereja yang digunakan untuk 

pastorial warga jemaat.
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Gambar 1. Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

 

Gambar 1 memperlihatkan Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, 

bangunan gereja yang dicat berwarna dasar merah muda dan biru. Memiliki dua 

jendela dibagian depan, dan ditengah-tengah jendela terdapat pintu masuk gereja, 

terdapat pula dua ventilasi udara yang berada di atas jendela. Lambang salib yang 

merupakan lambing dari umat Kristiani terdapat di bagian atas bangunan. Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family merupakan tempat dimana Tari Tamborin 

disajikan bersamaan dengan Kebaktian Minggu yang dilaksanakan di gereja. 

4.1.2 Visi dan Misi Gereja 

4.1.2.1 Visi : Menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala hal (berkat dalam 

bidang kerohanian, masyarakat, pendidikan maupun kesenian)   
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Visi yang dimiliki Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family menjadi dasar 

adanya Tari Tamborin. Visi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dalam 

bidang kesenian, membuat kesenian begitu berkembang di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family, baik tari maupun musik (wawancara dengan Bapak Pdt 

Daniel Sukirman, hari Minggu tanggal 17 Maret 2013). 

4.1.2.2 Misi Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family terdapat dalam Yesaya 54 : 

2-3,  

Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda 

tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah 

tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-

patokmu! Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke 

kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan 

akan mendiami kota-kota yang sunyi. 

 

Misi Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family bermakna bahwa gereja 

berkewajiban untuk mengajarkan ajaran Alkitab keseluruh umat Nasrani di 

manapun berada, sehingga Gereja Allah Baik Jemaat Hgios Family memiliki 

kegiatan yang dinamakan Misi, yaitu melakukan kotbah di gereja-gereja lain yang 

bertujuan untuk menyebarkan ajaran nasrani dan menyebarkan berkat. Misi yang 

dilakukan gereja tidak meninggalkan kesenian, karena kegiatan misi terkadang 

menyajikan Tari Tamborin, karena gereja ingin menjadi berkat dalam bidang 

kesenian (wawancara dengan Bapak Pdt Daniel Sukirman, hari Minggu tanggal 17 

Maret 2013). 

4.1.3 Sarana dan Prasarana  

4.1.3.1 Sarana  

Sarana yang ada di gereja yang berfungsi untuk Kebaktian Minggu, antara 

lain : 
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4.1.3.1.1 Alat musik  

Alat musik yang digunakan di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

berfungsi sebagai alat musik pengiring pujian dalam Kebaktian Minggu. Serta 

sebagai penggiring musik dalam tari Tamborin. Alat musik yang ada antara lain 

satu set drum, gitar listrik, gitar bass, serta keyboard. 

Penggunaan alat musik yang ada pun sudah maksimal, semua alat yang 

dimiliki dalam setiap Kebaktian Minggu selalu dimainkan semua, karena pemain 

musik juga merupakan warga jemaat dari Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family yang memiliki kemampuan untuk memainkan alat musik. Pemain alat 

musik tidak hanya orang dewasa, terkadang pemain alat musik adalah anak-anak 

remaja yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak remaja 

dalam memainkan musik, serta mengajari anak-anak usia remaja untuk mau 

melayani Kebaktian dengan kemampuan yang di miliki. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alat Musik Keyboard  

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

 

Gambar 2 memperlihatkan foto dari alat musik keyboard yang dimiliki oleh 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. Kondisi Keyboard masih sangat bagus 
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dan baik saat dimainkan. Digunakan untuk menggiring pujian Jemaat yang 

disertai Tari Tamborin. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alat musik gitar elektrik (kiri) dan bass (kanan)  

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

 

Gambar 3 memperlihatkan sebelah kiri adalah gitar elektrik dan sebelah 

kanan adalah bass, keduanya adalah alat musik band yang dimiliki oleh Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family, kondisinya yang masih bagus. Alat musik gitar 

elektrik dan bass digunakan untuk menggiring pujian Jemaat yang disertai Tari 

Tamborin,  dimainkan bersama-sama dengan alat musik yang lain yaitu, keyboard 

dan drum. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alat musik drum  

(Foto: Natalia Desy, 2013) 
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Gambar 4 memperlihatkan seperangakat drum yang dimiliki oleh Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family. Kondisi drum masih lengkap dan bagus. 

Digunakan untuk menggiring pujian Jemaat yang disertai Tari Tamborin. Drum 

dimainkan bersama-sama dengan alat musik yang lain yaitu, keyboard, gitar 

elektrik, dan bass. 

4.1.3.1.2 Seperangkat Sound 

Sound yang dimiliki Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family sudah 

memadai, baik sound untuk pengeras suara alat musik maupun sound untuk mic 

yang digunakan oleh song leader dan pendeta (pengkotbah) sehingga suara dari 

song leader dan pendeta dapat terdengar oleh seluruh jemaat yang mengikuti 

Kebaktian.  

Perangkat sound seperti mixer juga sudah memadai. Mixer yang berguna 

untuk mengatur suara yang keluar dari sound (seperti pada Gambar 5). Teknisi 

dari mixer pun merupakan warga jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family. Segala peralatan yang ada dikelola sendiri oleh warga jemaat.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Seperangkat sound (kiri) dan seperangkat mixer (kanan) 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 
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Gambar 5 memperlihatkan sebelah kiri adalah Sound serta sebelah kanan 

adalah mixer yang dimiliki Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family berperan 

penting dalam Kebaktian, untuk membantu mengatur suara yang ditimbulkan, 

mulai dari suara alat musik sampai suara dari mic yang dipakai oleh pengkotbah. 

Agar suara yang di dengar oleh jemaat dapat jelas terdengar.  

 

4.1.3.1.3 Mimbar 

Mimbar merupakan podium yang digunakan untuk tempat berkotbah 

pendeta.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mimbar kotbah  

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

Gambar 6 memperlihatkan Mimbar yang terbuat dari kayu, juga sangat 

memadai sebagai suatu fasilitas gereja. Mimbar gereja dilengkapi dengan kain 

penutup mimbar berwarna merah yang bergambar logo dari Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family, serta di depan mimbar juga ditambah tatanan meja kecil 

yang digunakan untuk meletakkan vas bunga, sehingga terlihat lebih indah. 

4.1.3.1.4 Kursi Jemaat  
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Gambar 7. Kursi Jemaat yang dibuat dari plastik 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

Gambar 7 merupakan foto Kursi jemaat. Kursi Jemaat yang dimiliki 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family sejumlah 70 kursi yang terbuat dari 

plastik, juga sudah memadai dengan jumlah jemaat 70 orang, akan tetapi setiap 

Kebaktian tidak semua jemaat sejumlah 70 orang datang, hanya sekitar 20 orang, 

sehingga kursi yang dibutuhkan masih tersisa.  

4.1.3.1.5 Kantung Persembahan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kantung persembahan serta kotak persembahan (kiri) dan 

kantung persembahan (kanan) 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

 

Gambar 8 merupakan foto Kantung persembahan yang terbuat dari kain 

beludru dengan pegangan besi. Kantung persembahan merupakan kantung untuk 
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meletakkan persembahan dari jemaat, yang setelah kotbah selalu ada persembahan 

dari jemaat. Persembahan merupakan uang yang telah dipersiapkan oleh jemaat 

dari penghasilan yang diterima sebagai Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, 

sehingga hasil tersebut dikembalikan kepada Tuhan untuk pengembangan gereja.   

Ada pula kotak persembahan, yang terdiri dari dua kotak, kotak pertama 

adalah persembahan untuk pembelian tanah gereja di Jumapolo, pembangunan 

gereja baru. Kotak kedua adalah untuk persembahan perpuluhan. Persembahan 

perpuluhan adalah uang persembahan sebanyak sepersepuluh dari penghasilan 

selama satu bulan. Persembahan perpuluhan adalah rutin bagi jemaat Gereja Allah 

Baik Jemaat Hagios Family. 

4.1.3.1.6 Panggung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Panggung kotbah Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

Gambar 9 memperlihatkan Panggung di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family merupakan panggung yang sudah bersifat permanen. Panggung digunakan 

untuk meletakkan alat musik serta mimbar kotbah. Di panggung sisi kanan dan 

kiri panggung terkadang digunakan untuk tempat penari Tamborin.  
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4.1.3.2 Prasarana 

Prasarana yang digunakan untuk pengembangan gereja merupakan 

persembahan yang telah terkumpul dari jemaat gereja. Persembahan gereja terbagi 

menjadi 3 persembahan, antara lain : 

4.1.3.2.1 Persembahan Minggu : persembahan yang dikumpulkan setiap 

Minggunya dengan kantung persembahan, yang digunakan untuk 

segala pelayanan yang dilakukan gereja, dan untuk pengembangan 

sarana gereja. 

4.1.3.2.2 Persembahan pembangunan : persembahan yang memang sengaja 

dikumpulkan untuk perencanaan pembangunan yang dilakukan gerjea, 

saat ini Gereja Allah Baik Jemaat Hagios sedang mengumpulkan 

persembahan jemaat untuk pembangunan gereja baru di Jumapolo dan 

pembangunan panti asuhan. 

4.1.3.2.3 Persembahan perpuluhan : persembahan rutin oleh jemaat setiap 

bulannya. 

Selain ketiga persembahan Kebaktian, terkadang ada persembahan syukur 

dari jemaat secara khusus untuk digunakan sebagai pengembangan gereja. Dari 

persembahan, yang menjadi prasarana gereja, Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family dapat berkembang dengan baik yang disertai doa dan pujian dari jemaat 

gereja. 

Sarana dan Prasarana di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family yang 

telah dijelaskan sangat berpengaruh terhadap penyajian Tari Tamborin. Sarana 

yang dimiliki seperti alat musik, sound, serta panggung merupakan sarana yang 
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paling berperan dalam  penyajian Tari Tamborin dalam Kebaktian Minggu di 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. Alat Musik yang digunakan untuk 

mengiringi penyajian Tari Tamborin, Sound berfungsi sebagai output suara dari 

alat musik agar terdengar keras oleh penari Tamborin dan semua jemaat dalam 

kebakrian, serta panggung yang digunakan sebagai tempat penari Tamborin.  

Prasarana di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family didapat dari 

persembahan jemaat. Persembahan minggu yang memang ditujukan untuk segala 

keperluan yang dibutuhkan di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, termasuk 

kebutuhan dalam Tari Tamborin. Persembahan sangat berpengaruh terhadap 

kemajuan Tari Tamborin, persembahan yang dialokasikan terhadap Tari Tamborin 

digunakan untuk membeli alat musik Tamborin dan membuat gaun baru, agar 

disetiap penampilan Tari Tamborin tidak monoton. 

4.2 Komisi Praise and Worship ( Pujian dan Penyembahan ) 

4.2.1 Komisi Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

Di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family terdapat 3 departemen, yaitu 

Departemen Ibadah, Departemen Pelayanan, dan Departemen Pembangunan, yang 

setiap departemen memiliki tugas yang berbeda (wawancara dengan Ibu Pdm. 

Tabitha Trimulyani hari Minggu tanggal 17 Maret 2013). 

4.2.1.1 Departemen Ibadah, memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan 

yang berhubungan dengan ibadah, dalam departemen ibadah terdiri dari 3 

komisi, antara lain, Praise and Worship (pujian dan penyembahan), komisi 

Sekolah Minggu, serta komisi remaja, yang masing-masing memiliki tugas 

dalam ibadah gereja. 
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4.2.1.2 Komisi Pelayanan, memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan 

pelayanan, contoh kegiatan antara lain; pelayanan doa untuk jemaat yang 

sakit maupun jemaat yang memerlukan pelayanan, pelayanan firman di 

gereja maupun di kelompok sel (himpunan orang yang melakukan pujian 

dan penyembahan secara bersama dalam kelompok kecil), serta pelayanan 

dalam Kebaktian di gereja lain 

4.2.1.3 Komisi Pembangunan, memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan 

pembangunan gereja, contoh kegiatan yang saat ini sedang dilakukan oleh 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family adalah pembangunan gereja di 

kecamatan Jumapolo, serta membangun panti asuhan untuk anak yatim 

piatu yang akan dikelola oleh Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, 

serta bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

gereja. 

Masing-masing  komisi memiliki koordinator dan pengurus yang merupakan 

jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, sesuai dengan yang terlampir 

pada lampiran 1. 

Totok Sulistyono, selaku koordinator Komisi Ibadah (wawancara hari 

Sabtu tanggal 16 Maret 2013) mengatakan bahwa, Komisi Ibadah yang terdiri dari 

komisi Sekolah Minggu yang bertugas untuk mengurus Kebaktian Sekolah 

Minggu (Kebaktian yang diikuti oleh anak-anak jemaat Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family, yang juga terdiri dari anak-anak penari Tamborin). Kegiatan 

Sekolah Minggu antara lain, mengatur jadwal pengkotbah untuk Kebaktian, 

membuat proram kerja untuk Sekolah Minggu, serta mengadakan pelatihan tari 
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gerak dan lagu untuk Kebaktian tertentu, seperti Paskah, Natal, maupun Tahun 

Baru. Ada pula komisi remaja yang bertugas untuk mengurus Kebaktian remaja 

(Kebaktian yang diikuti oleh remaja seusia 11-17 tahun). Kegiatan yang dilakukan 

oleh komisi remaja yaitu, mengatur jadwal pengkotbah untuk Kebaktian remaja, 

mengadakan pelatihan musik kepada para remaja sehingga dapat berlatih 

memainkan alat musik untuk mengiringi Kebaktian.  

Ketiga Komisi Praise and Worship, secara umum pengertian Praise and 

Worship memiliki arti Pujian dan Penyembahan. Dalam ajaran umat Kristiani, 

Pujian diartikan sebagai sesuatu yang langsung kita tujukan kepada Tuhan atau 

sesuatu yang kita ungkapkan kepada orang lain mengenai kebesaran Tuhan. 

Sedangkan pengertian penyembahan adalah sebuah hubungan, penyembahan 

melibatkan hubungan dengan Allah secara pribadi. Komisi praise and worship 

memiliki tugas untuk mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan pujian 

dan penyembahan. Tari Tamborin yang merupakan tarian penyembahan bagi umat 

Kristiani termasuk kedalam komisi Praise and Worship, karena tari Tamborin 

memiliki makna sebagai tari untuk penggiring pujian dan tari untuk penyembahan 

dalam Kebaktian (wawancara dengan Neti Yuliani, koordinator Komisi Praise 

and Worship, hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013). 

4.2.2 Tugas Komisi Praise and Worship 

Komisi Praise and Worship memiliki beberapa tugas yang berkaitan 

dengan Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, antara lain : 

4.2.2.1 Mengatur jadwal petugas Kebaktian Minggu (sebagai Song leader, pemain 

musik, penari Tamborin). 
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4.2.2.2 Mengadakan pelatihan musik untuk anak Sekolah Minggu dan remaja : 

dilaksanakan setiap senin sore pukul 14.00 WIB di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family yang diajarkan oleh Bapak Edi (guru musik 

sekaligus jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family). 

4.2.2.3 Mengadakan pelatihan tari Tamborin untuk anak perempuan Sekolah 

Minggu : pelatihan tari Tamborin sudah diadakan sejak tahun 2011 oleh Ibu 

Pendeta muda Tabitha Trimulyani kepada 4 anak perempuan Sekolah 

Minggu, 15 pola gerak telah diajarkan. Sekarang untuk latihan sudah tidak 

diadakan karena anak-anak sudah mengerti pola gerak yang harus 

digunakan. Latihan hanya dilakukan bersama-sama dengan musik dan song 

leader setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB. 

4.2.2.4 Mengadakan latihan sebelum Kebaktian : latihan sebelum Kebaktian untuk 

Song leader, pemusik, dan penari Tamborin. Lagu apa yang akan 

dinyayikan untuk Kebaktian Minggu, serta pola gerak yang akan dilakukan 

sesuai dengan pujian yang dinyanyikan. 

4.2.2.5 Mengadakan pelatihan bagaimana menjadi song leader yang baik, karena 

menjadi song leader yang baik harus bisa menjadi pemimpin pujian yang 

ditujukan untuk Allah serta sudah dapat menjadi penyembah yang bisa 

membawa seluruh jemaat menjadi penyembah yang baik. 

Tugas yang dilaksanakan oleh Komisi Praise and Worship tidak 

dilakukan secara sendiri akan tetapi bekerja sama dengan komisi yang lain, seperti 

pengadaan pelatihan Tari Tamborin untuk anak Sekolah Minggu, komisi Praise 

and Worship akan bekerja sama dengan komisi Sekolah Minggu. Tugas komisi 
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Praise and Worship sangat berperan penting dalam bidang pujian dan 

penyembahan dalam Kebaktian Minggu. 

Pembahasan tentang Komisi Praise and Worship diketahui bahwa Tari 

Tamborin termasuk kedalam Komisi Praise and Worship karena penyajian Tari 

Tamborin berhubungan dengan pujian dan penyembahan dalam Kebaktian 

Minggu. Penyajian Tari Tamborin juga diatur semua oleh Komisi Praise and 

Worship, seperti jadwal penyajian, pelatihan untuk persiapan Kebaktian, serta 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh Tari Tamborin, sehingga pengurus Komisi 

Praise and Worship berperan penting dalam setiap penyajian Tari Tamborin 

dalam Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family. 

4.3 Kebaktian Minggu Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

4.3.1 Tata Kebaktian Minggu Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family yang diadakan 

setiap hari Minggu pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Setiap Kebaktian 

memiliki beberapa susunan acara, setiap acara memiliki isi berbeda-beda. 

Kebaktian setiap Minggu memiliki tema yang berbeda, tema tersebut yang akan 

menjadi dasar dalam kotbah oleh bapak pendeta (wawancara dengan Bapak Pdt 

Daniel Sukirman hari Minggu tanggal 17 Maret 2013). Tata Kebaktian Minggu di 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family antara lain : 

4.3.1.1 Doa Pembukaan   

Doa pembukaan merupakan doa yang dipimpin oleh song leader di awal 

sebelum dimulainya Kebaktian. Doa pembukaan berisi doa untuk mempersiapkan 

hati dalam mengikuti Kebaktian serta ucapan syukur. 
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4.3.1.2 Pujian Pembuka : 

Pujian pembuka terdiri dari beberapa pujian yang dipimpin oleh Song 

leader. Pujian pembuka disertai dengan penyajian Tari Tamborin sebagai tarian 

penggiring dan berfungsi sebagai tarian penyemangat dalam mempersiapkan 

Kebaktian. Dibagian pujian pembuka ini, terdapat nyanyian awal sebagai 

nyanyian penyembahan (nyanyian syukur) terhadap kehadirat Allah dan diiringi 

pula Tari Tamborin sesuai pola yang digunakan untuk penyembahan. Kemudian 

ada nyanyian dengan tempo cepat, difungsikan untuk bersuka cita diiringi Tari 

Tamborin yang bertempo cepat, serta pola gerak untuk bersuka cita. 

4.3.1.3 Firman : 

Bagian inti dari Kebaktian yaitu firman (kotbah) oleh Pendeta. Firman 

merupakan pemberitaan Allah melalui Alkitab, yang disampaikan kepada jemaat 

(umat Kristiani) sebagai perenungan dan ajaran tentang Tuhan.  

4.3.1.4 Persembahan : 

Bagian persembahan merupakan bagian saat jemaat akan 

mempersembahkan uang hasil yang telah diperoleh selama bekerja satu Minggu, 

yang mereka persembahkan sebagai ucapan syukur atas berkat dari Tuhan. Ada 

petugas yang dijadwal bertugas mengedarkan kantong persembahan kepada 

jemaat, sehingga jemaat dapat memasukkan uang persembahan yang telah 

dimasukkan dalam amplop persembahan, serta diiringi oleh pujian syukur beserta 

tari Tamborin. 

4.3.1.5 Pengumuman : 
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Berisi tentang pengumuman-pengumuman dari Gereja untuk jemaat. 

Misal, pengumuman untuk jadwal komsel (kelompok sel), pengumuman untuk 

petugas di Kebaktian Minggu depan (petugas doa, petugas persembahan, serta 

jadwal untuk pengkotbah). 

4.3.1.6 Doa Penutup (Syafaat)  

Doa untuk akhir Kebaktian, berisi tentang doa syafaat, doa untuk firman 

yang telah diterima, gereja, jemaat, pendeta, bangsa dan Negara, dan semua yang 

akan didoakan.   

4.3.1.7 Doa Berkat 

Doa berkat merupakan doa yang dibawakan oleh Pendeta, sebagai doa 

terahir untuk memberkati seluruh jemaat. 

4.3.2 Tari Tamborin dalam Tata Kebaktian 

Tari Tamborin dalam tata Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family disajikan saat pujian pembuka dan pujian persembahan. Dalam pujian 

pembuka, tari Tamborin menggiringi pujian penyembahan dan pujian sukacita. 

Setiap pola gerak dalam Tari Tamborin disesuaikan dengan pujian yang 

dinyanyikan, dengan menyesuaikan tempo musik. Dalam pujian pembuka terdapat 

penyajian Tari Tamborin, karena Tari Tamborin pada bagian pembuka berfungsi 

sebagai pemberi semangat. Suara gemerincing dari Tamborin akan membuat 

semangat jemaat untuk mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman. 

Karena menurut 3 dari 5 jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, adanya 

Tari Tamborin dalam Kebaktian akan memberi rasa sukacita, sehingga jemaat 

bersemangat dalam memuji Tuhan.  
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4.4  Pola Gerak Tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

Tari Tamborin yang ada di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

memiliki 15 pola gerak antara lain: Kemuliaan, Trinitas (Segitiga), Penjala 

Manusia, Ku Kan Menari, Bangkit, Bulat-Bulat, Doa, Salib, Jalan Tuhan, Dian 

Tepuk, Dian Loncat, Sorak 2, Sorak 3, Syukur 2, Syukur 3.  

4.4.1  Kemuliaan  

4.4.1.1 Ayat Alkitab : Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku (kemuliaanku) 

bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dalam tenteram.(Mazmur 16: 

9)  

4.4.1.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Kemuliaan adalah lagu Kemuliaan Bagi Tuhan dan Tiada yang Mustahil  

4.4.1.3 Penjelasan : Pola Kemuliaan ini digunakan sebagai kemuliaan atau 

penghormatan terhadap kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat 

Kristiani kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan hari pencurahan 

Roh Kudus. Dari kehidupan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus harus 

disaksikan melalui pembicaraan dan perilaku kita dengan kemampuan yang 

diberikan oleh Roh Kudus (Magrate, 1990: 56) 

4.4.1.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 
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NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  

 

 

 

Tangan kanan memegang 

Tamborin, silangkan kedua 

tangan kedepan sambil 

langkahkan silang kaki kiri 

ke kanan 

Gerak murni 

1.b  

 

 

 

Bentangkan kedua tangan 

sambil langkahkan kaki 

kanan ke kanan 

Gerak murni 

1.c  

 

 

 

Silangkan kedua tangan 

kedepan sambil langkahkan 

silang kaki kanan ke kiri 

 

Gerak murni 

1.d  

 

 

 

Bentangkan kedua tangan 

sambil langkahkan kaki kiri 

ke kiri 

Gerak murni 
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1.e   

 

 

Angkat Tamborin keatas 

kepala dan putar secara loop 

kearah kiri, kaki kanan di 

depan dan kiri di belakang, 

dengan bertumpu pada kaki 

kiri 

Kemuliaan 

disekeliling 

langit 

1.f  Pindahkan tumpuan ke kaki 

kanan di depan, angkat 

Tamborin keatas kepala dan 

putar secara loop berbalik 

kearah kanan 

Kemuliaan 

disekeliling 

langit 

1.g  

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke 

belakang dengan tangan 

kanan 

 

 

Gerak murni 

1.h  

 

 

 

Ayunkan kembali Tamborin 

ke depan dan angkat keatas 

Gerak murni 
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1.i  

 

 

 

 

Ayunkan tangan kiri ke 

depan atas dan pegang 

Tamborin dengan kedua 

tangan 

Gerak murni 

1.j 

 

 

 

1.k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin dengan 

tangan kiri ke samping kiri 

bawah 

 

 

Tepuk Tamborin dengan 

tangan kiri ke samping kanan 

bawah 

 

Gerak murni 

 

 

 

 

 

Gerak murni 

1.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goyangkan Tamborin, 

disertai dengan membuka 

tangan. 

 

 

Kemuliaan 

yang besar 
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4.4.2 Trinitas (Segitiga)  

4.4.2.1 Ayat Alkitab : Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus (Matius 2 : 

19) 

4.4.2.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Trinitas (Segitiga) adalah lagu Bagimu Pujian dan Bila Kau yang Membuka 

Pintu 

4.4.2.3 Penjelasan : Pola Trinitas begitu jelas dan sederhana sehingga seorang 

anak kecil dapat menerima dengan kesederhanaan hatinya. Pola Trinitas 

terkandung dalam 1 Yohanes 5 : 7-8, Sebab ada tiga yang member kesaksian 

[di dalam sorga : Bapa, Firman, dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah 

satu. Dan ada tiga yang member kesaksian di bumi]: Roh dan air dan darah 

dan ketiganya adalah satu. 

 Jadi secara umum, pola trinitas merupakan pola horizontal dan vertical 

antara Tuhan dan manusia (Magrate, 1990: 32). 

1.m  

 

 

 

 

kemudian silangkan  di 

depan dada, dan buka 

kembali 

Kemulian 

Tuhan masuk 

ke dalam hati 
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4.4.2.4 Pola Gerak (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  

 

 

 

 

 

Lakukan tepukan atas 

bawah membran di depan 

dada, sambil kaki kiri 

mundur serong kiri diikuti 

kaki kanan 

Pujian dari 

kita 

1.b  

 

 

 

 

 

Lakukan tepukan atas 

bawah membran di atas 

kepala, sambil kaki kanan 

maju kedepan diikuti kaki 

kiri 

 

Pujian untuk 

Tuhan 

1.c  Lakukan tepukan atas 

bawah membran di depan 

dada, sambil kaki kanan 

mundur serong kanan 

diikuti kaki kiri 

Pujian 

untuk kita 

 

 

1.d 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin dari 

bawah keatas dan tepuk 

dengan tangan kiri, serta 

Pujian suka 

cita 
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1.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaki kiri melangkah 

kedepan diikuti kaki 

kanan 

Gerekan pola Trinitas  

 

 

  

Dari titik A ke titik B kembali 

lagi ke titik A, kemudian dari 

titik A ke titik C dan kembali 

lagi ke titik C 

1.f 

 

 

1.g 

 

 

 

 

 

 

 

Detail Tepuk atas membran  

 

 

 

Detail Tepuk bawah 

membran  

Gerak 

murni 

 

 

Gerak 

murni 

4.4.3 Penjala Manusia 
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4.4.3.1 Ayat Alkitab : Yesus berkata kepada mereka : “Mari ikutlah Aku, dan 

kamu akan Kujadikan Penjala Manusia (Matius 4: 19) 

4.4.3.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Penjala Manusia adalah lagu Hatiku Percaya dan Kaulah Harapan 

4.4.3.3 Penjelasan : Pola Penjala manusia ini mengilustrasikan “ikan” yang baru 

saja diambil dari air, serta menandakan jala yang sedang berisi ikan. Dalam 

alkitab diceritakan ketika Yesus mancari murid-muridNya, Ia mengajak 

beberapa orang yang berkerja sebagai penjala ikan, untuk menjadi 

muridNya, Yesus mengatakan seperti yang dituliskan dalam Matius 4 : 19, 

menjadikan muridNya menjadi penjala manusia. Penjala manusia memiliki 

arti menghimpun  jemaat, ketika Yesus ingin mengajarkan Injil, Ia dibantu 

oleh murid-muridNya untuk memberikan ajaran maupun kesaksian tentang 

Injil Allah, sehingga murid-muridNya dapat menhimpun banyak orang 

(Magrate. 1994: 72). 

4.4.3.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  

 

 

 

Ketuk Tamborin dengan ibu jari, 

sambil langkah kan kaki kanan ke 

depan 

Gerak 

murni 
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1.b  

 

 

 

Ketuk Tamborin dengan ibu jari, 

sambil langkah kan kaki kanan ke 

belakang 

 

Gerak 

murni 

1.c 

 

 

 

 

1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin dari 

bawah ke samping kanan atas 

dan menghadap ke kiri, 

sambil langkahkan kaki 

kanan kedepan diikuti gejuk 

kaki kiri 

Menebar 

jala ke 

samping 

kiri 

1.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin dari bawah ke 

samping kanan atas dan 

menghadap ke kanan sambil 

langkahkan kaki kanan ke 

belakang diikuti mancat kaki  kiri 

Menebarjala 

ke samping 

kanan 
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1.f  

 

 

 

1.g 

 

 

 

 

1.h 

 

 

 

 

Putar Tamborin secara Lasso 

dengan cepat  

 

 

disambung tepuk atas bawah 

membran ke sisi bawah dan 

masih menghadap ke kiri 

 

 

Kemuliaan 

di sekeliling 

langit 

 

 

Gerak 

murni 

1.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk atas bawah membran 

di depan dada, sambil 

menyilangkan kaki kiri ke 

depan 

 

 

Membuka 

jala 
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1.j  

 

 

Bentangkan kedua tangan 

sambil langkahkan kaki 

kanan ke kanan 

 

Lakukan gerakan 1.i dan i.j 

dengan arah sebaliknya 

Membuka 

jala 

 

4.4.4 Ku Kan Menari  

4.4.4.1 Ayat Alkitab : Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan 

TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, 

kelantung, dan kelacap (2 Samuel 6: 5) 

4.4.4.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola Ku 

Kan Menari adalah lagu  Nyanyi Bagi Dia dan Nyanyi Glori 

4.4.4.3 Penjelasan :Pola Ku Kan Menari memiliki arti yang sangat sederhana, 

karena Menari-mari sudah banyak disebutkan di Alkitab ketika umat Tuhan 

bersukacita. Ketika Daud memimpin bangsa Israel agar terbebas, umat Israel 

sangat bersukacita sekali atas kehadiran Tuhan, dan berkat Tuhan yang telah 

membebaskan umat Israel melalui utusannya yaitu Daud. Segala alat musik 

mereka bunyikan untuk menjadikan ramai symbol dari betapa senang hati 

mereka dan sangat bersukacita (wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel 

Sukirman hari Minggu 3 Maret 2013). 
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4.4.4.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.c 

 

 

 

1.d 

 

 

 

 

 

 

Tangan kiri menyentuh bahu kiri, 

tangan kanan membawa 

Tamborin dengan diletakkan di 

pinggang 

 

 Kemudian berjalan memutar 

4 hitungan, sampai kembali 

menghadap depan 

 

 

 

Menari 

dengan 

Tamborin 

 

Menari 

dengan 

Tamborin 

1.e  

 

 

 

Tangan kiri menyentuh bahu 

kanan dan tangan kanan tetap 

memegang Tamborin dengan 

diletakkan di pinggang 

Gerak murni 

1.f  

 

 

Tangan kiri kembali 

menyentuh bahu kiri dan 

tangan kanan tetap 

memegang Tamborin dengan 

Gerak murni 
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 diletakkan di pinggang 

1.g  

 

 

 

Tangan kiri menepuk 

Tamborin yang dipegang 

tangan kanan dan masih 

diletakkan dipinggang, 

sebanyak 2 kali tepukan 

Gerak 

murni 

1.h 

 

1.i 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin diatas kepala 

sambil langkahkan kaki kiri ke 

samping kiri 

Kemudian tepukan Tamborin di 

depan perut dibarengi dengan 

melangkah kaki kanan ke kiri.  

Lakukan gerakan ini sebanyak 2 

kali akan tetapi dengan arah 

langkah yang berlawanan 

Pujian 

kepada 

Tuhan 

 

 

Gerak murni 

 

4.4.5 Bangkit  

4.4.5.1 Ayat Alkitab : Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan 

dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah 

meninggal (1 Korintus 15: 20) 
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4.4.5.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Bangkit adalah lagu Kami Terima dan Maha Kuasa Maha Mulia 

4.4.5.3 Penjelasan : Pola Bangkit memiliki penjelasan bahwa Tuhan Yesus yang 

telah dilahirkan ke bumi dan menderita menjadi manusia, Ia dihina, dicaci 

maki, serta tidak dipercayai bahwa Ia adalah anak Allah. Tuhan Yesus di 

siding dan pada akhirnya Ia disalib, mati dan dikuburkan, turun kedalam 

kerajaan maut, dan mengalahkan seluruh roh jahat, sampai hari yang ketiga 

Ia bangkit dari antara orang mati, naik kesurga, dan duduk di sebelah Allah. 

Tuhan Yesus bangkit ketika Ia telah mengalahkan semua roh jahat, sehingga 

seluruh umat nasrani dapat terbebas dari segala yang jahat (wawancara 

dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.5.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk atas bawah membran 

di sisi kiri, sambil 

langkahkan kaki ke kiri 

 

 

 

 

Gerak murni 
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1.b   lakukan hal yang sama 

tetapi dengan sebaliknya, 

tepuk disisi kanan, dan 

langkah kaki ke kanan 

 

Gerak murni 

1.c  

 

 

 

Angkat Tamborin ke atas 

sambil kaki kiri langkah 

mundur diikuti kaki kanan 

 

 

Kebangkitan 

ke atas 

1.d  

 

 

 

 

Mancat kaki kanan kedepan 

sambil tepuk membran atas 

bawah kedepan 

Lakukan kedua gerakan ini 

dua kali dengan mundur 

kaki kanan diikuti kaki kiri, 

dan mancat kaki kiri 

Gerak 

murni 

 

1.e 

 

 

 

 

 

Langkahkan kaki kiri kedepan, 

diberengi silangkan tangan yang 

memegang Tamborin ke arah 

kiri 

Jalan 

bangkit 

 



82 

 

 

 

 

1.f 

 

 

 

1.g 

 

 

 

 

1.h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkahkan kaki kanan 

kedepan, dibarengi buka tangan 

yang memegang Tamborin ke 

arah kanan 

 

Langkahkan kaki kiri kedepan, 

diberengi silangkan tangan yang 

memegang Tamborin ke arah 

kiri 

 

Langkahkan kaki kanan 

kedepan, dibarengi buka tangan 

yang memegang Tamborin ke 

arah kanan 

 

Jalan 

bangkit 

 

 

 

Jalan 

bangkit 

 

 

 

 

Jalan 

bangkit 

 

4.4.6 Bulat-bulat  

4.4.6.1 Ayat Alkitab : Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan 

segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat 

mereka mencari TUHAN (2 Tawarikh 15: 15a) 
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4.4.6.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Bulat-bulat adalah lagu Dalamnya KasihMu Bapa dan Dia Mengerti 

4.4.6.3 Penjelasan : Pola Bulat ini memiliki makna tentang keyakinan, dimana 

dalam Alkitab diajarkan tentang keyakinan yang teguh. Dalam 2 Tawarikh 

di jelaskan bahwa segenap hati bersumpah setia dan dengan kehendak yang 

bulat untuk mencari Tuhan. Dalam hal ini Allah mengajarkan kita agar 

dalam setiap pencarian Tuhan, yang memiliki arti mengikut segala perintah 

Tuhan, perlu memiliki keyakinan yang bulat ( teguh dan kuat ), sehingga apa 

yang dikehendaki diyakini dengan kuat maka terjadilah (wawancara dengan 

Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.6.4 Pola Gerak (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  Tepuk atas bawah membran 

bersamaan dengan kaki kiri 

mundur serong kiri diikuti 

dengan kaki kanan  

 

Bulatan 

kasih sayang 

 

 

1.b 

 

 

 

 

 

 

Gerakan kedua tangan seperti 

membentuk bulatan di depan 

dada dan di akhiri dengan tepuk 

di depan dada, sambil 

langkahkan kaki kanan kembali 

 

 

Bulatan 

kasih sayang 
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kedepan diikuti kaki kiri 

 

 

 

1.c  

 

Gerakan kedua tangan seperti 

membentuk bulatan di depan 

dada dan di akhiri dengan tepuk 

di depan dada, sambil 

langkahkan kaki kanan mundur 

serong kanan diikuti kaki kiri 

Gerak murni 

1.d  

 

 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin dari bawah 

keatas, kemudian tepukkan 

dengan tangan kiri di depan 

samping kiri, sambil langkahkan 

kaki kiri kembali kedepan diikuti 

kaki kanan 

Arah kaki dalam pola Bulat-

bulat sama dengan pada pola 

Trinitas ( lihat arah kaki pada 

poda trinitas )   

Gerak murni 
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4.4.7 Doa  

4.4.7.1 Ayat Alkitab : dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap 

waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan 

permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus ( Efesus 6 : 

18 ) 

4.4.7.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola Doa 

adalah lagu Dengan SayapMu dan Hanya Kau 

4.4.7.3 Penjelasan : Pola Doa memiliki arti peringatan, bahwa hubungan antara 

manusia dan Tuhan akan terjalin baik dalam doa. Efesus 6 : 18 menjelaskan 

doa merupakan permohonan yang tak putus kepada Tuhan, karena Doa 

merupakan cara berkomunikasi umat manusia dengan Tuhan, di dalam doa 

dapat dicurahkan segala permasalahan yang dihadapi di dunia, dan 

memohon bantuan kepada Tuhan agar dapat diberi jawaban untuk segala 

permasalahan yang dialami. Tuhan akan menjawab doa orang yang kudus, 

artinya adalah orang yang benar-benar berdoa dengan hati rendah dan hati 

sebagai penyembah (wawancara dengan Bapak Pendeta Daniel Sukirman 

hari Minggu tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.7.4 Pola Gerak : (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013) 
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NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  

 

 

 

Gerakan kedua tangan seperti 

membentuk bulatan di atas 

kepala dua kali, sambil 

langkahkan kaki kiri double 

step ke arah kiri 

Ayunan doa 

1.b  

 

 

 

Gerakan kedua tangan seperti 

membentuk bulatan di atas 

kepala dua kali, sambil 

langkahkan kaki kanan double 

step ke arah kanan 

 

Ayunan doa 

1.c  

 

 

 

 

 

 

Angkat Tamborin ke atas 

kanan sambil goyangkan 

Tamborin sehingga bunyi 

gemerincing, dah berjalan 

memutar 4 hitungan sampai 

kembali menghadap depan 

Pujian doa 
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1.d  

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin dengan 

tangan kiri keatas kepala,  

 

 

 

kemudian tepukkan Tamborin 

ke bawah di depan perut 

Lakukan rangkaian gerak ini 

4 kali 

Doa untuk 

Tuhan 

 

 

 

 

Gerak murni 

 

4.4.8 Salib 

4.4.8.1 Ayat Alkitab : Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap 

orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memilkul 

salibnya dan mengikut Aku (Matius 16: 24)   

4.4.8.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Salib adalah lagu Hanya Nama Yesus dan JanjiMu Sperti Fajar 

4.4.8.3 Penjelasan : Pola Salib menjelaskan tentang Salib Yesus yang harus 

dipikul oleh murid-muriNya. Salib merupakan tempat dimana Tuhan Yesus 

mati, sebelum Tuhan Yesus disalib, Ia telah disiksa untuk memikul salib dan 

berjalan menuju bukit Golgota. Salib merupakan perlambang beban yang 
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seharusnya tidak dipikul oleh Tuhan Yesus, akan tetapi oleh murid-murid 

yang mengikutNya. Memikul Salib Yesus adalah berani dan mau 

menghadapi segala beban, cobaan, maupun hambatan dalam mengikut 

Yesus sebagai murid Nya (wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman 

hari Minggu tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.8.4 Pola Gerak (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

1.b 

 

 

 

1.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk atas bawah membrane 

di depan perut 

 

 

kemudian tepuk atas bawah 

membrane ke kiri atas 

 

 

 

selanjutnya tepuk atas bawah 

membrane ki kanan atas 

 

 

Gerak murni 

 

 

 

Bentuk Salib 

 

 

 

Bentuk salib 
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1.d  

 

 

 

terakhir tepuk atas bawah ke 

atas kepala 

 

Bantuk salib 

1.e  

 

 

 

Gerakan kedua tangan seperti 

membentuk bulatan di atas 

kepala dua kali 

 

1.f 

 

 

 

1.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepukkan Tamborin ke kiri 

atas, sambil kaki kiri 

melangkah mundur dan diikuti 

kaki kanan 

 

Tepukkan Tamborin ke atas 

kepala, sambil kaki kanan 

melangkah maju dan diikuti 

kaki kiri 

 

Gerak murni 

 

 

 

Gerak murni 
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1.h 

 

 

 

1.i 

 

 

 

 

 

 

 

Tepukkan Tamborin ke kanan 

atas, sambil kaki kanan 

melangkah mundur dan diikuti 

kaki kiri 

 

Tepukkan Tamborin ke atas 

kepala, sambil kaki kiri 

melangkah maju dan diikuti 

kaki kanan 

 

Gerak murni 

 

 

 

Gerak murni 

 

4.4.9 Jalan Tuhan  

4.4.9.1 Ayat Alkitab : Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, dan 

tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku (Mazmur 27: 11) 

4.4.9.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Jalan Tuhan adalah lagu Akulah Bintang dan Hatiku Percaya 

4.4.9.3 Penjelasan : Jalan Tuhan memiliki arti ajaran Tuhan. Pola Jalan Tuhan 

menjelaskan bahwa menjadi umat Kristiani haruslah mengikut jalan Tuhan, 

yaitu melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dalam Alkitab. Jalan 

Tuhan adalah jalan Kebenaran, yang berjalan dalam Jalan Tuhan akan 
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mendapat keselamatan (wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari 

Minggu tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.9.4 Pola Gerak (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  

 

 

 

Tepuk atas bawah membran ke 

samping kiri dan kanan, sambil 

melangkah ke samping kiri dan 

kanan 

Pola Jalan 

Tuhan 

1.b 

 

 

 

 

1.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silangkan tangan kedepan 

sambil maju kaki kiri 

 

 

kemudian buka tangan dengan 

maju kanan, silangkan tangan 

kembali maju kiri, dan buka 

tangan sambil meloncat, 

angkat kaki kanan. 

Lakukan gerakan 1.b dan 1.c 

sekali lagi akan tetapi dengan 

langkahmundur 

Pola jalan 

Tuhan 

 

 

 

Pola Jalan 

Tuhan 
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1.d 

 

 

 

1.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angkat Tamborin dg tangan 

kanan ke atas dan tangan kiri 

membentang kesamping 

sambil melangkahkan kaki kiri 

kesamping kiri,  

Kemudian tepukkan Tamborin 

dengan tangan kiri ke samping 

kiri sambil melangkahkan kaki 

kanan ke samping kiri 

Gerak murni 

 

 

 

Gerak murni 

1.f  

 

 

 

 

 

 

 

Buka tangan ke samping 

kanan dan sambil 

melangkahkan kaki kanan 

kesamping kanan, kemudian 

tepukkan tangan dengan 

Tamborin kiri ke samping 

kanan sambil melangkahkan 

kaki kiri ke samping kanan 

 

Gerak murni 
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4.4.10 Dian Tepuk 

4.4.10.1 Ayat Alkitab : Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah 

tanganmu, biarlah pedang itu menjadi dua kali lipat, tiga kali lipat 

(Yehezkiel 21: 14a) 

4.4.10.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara 

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Dian Tepuk adalah lagu Hatiku Percaya dan Engkau Besar 

4.4.10.3 Penjelasan : Kaki Dian adalah satu-satunya sumber terang di dalam 

rumah pertemuan antara Allah dan manusia. Demikian halnya bahwa anak-

anak Allah harus menjadi terang yang sesungguhnya bagi dunia. Dian Tepuk 

merupakan perlambang anak-anak yang menjadi terang dunia akan 

bersukacita dengan bertepuk tangan, dan menggunakan tangannya dalam 

perbuatan baik(wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu 

tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.10.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin sebanyak 4 

kali, tepuk di bawah, di depan 

perut, di depan dada, dan diatas 

kepala  

 

 

Tepuk 

sukacita 
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1.b 

 

 

 

 

Sambil berjalan maju kedepan 4 

langkah 

1.c  

 

 

 

Gerakkan kedua pergelangan 

tangan, menghadap kedepan dan 

kebelakang, lakukan 4 kali 

sambil berjalan mundur 4 

langkah 

Kemuliaan 

terhadap 

Tuhan 

1.d  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke kanan 

dan ke kiri sambil berjalan 

memutar menghadap ke 

belakang 

 

Dari Gerakan pertama hingga 

terakhir diulang sekali lagi 

dengan arah hadap yang berbeda 

yaitu hadap belakang sampai 

memutaru menghadap kembali 

kedepan 

Gerak murni 
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4.4.11 Dian Loncat  

4.4.11.1 Ayat Alkitab : Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota Daud, maka 

Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat raja 

Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan TUHAN (2 Samuel 6: 

16 ) 

4.4.11.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara 

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Dian Loncat adalah lagu Sungguh Nyata dan Bagi Tuhan Tak ada yang 

Muztahil 

4.4.11.3 Penjelasan : Kaki Dian adalah satu-satunya sumber terang di dalam 

rumah pertemuan antara Allah dan manusia. Demikian halnya bahwa anak-

anak Allah harus menjadi terang yang sesungguhnya bagi dunia. Dian Tepuk 

merupakan perlambang anak-anak yang menjadi terang dunia akan 

bersukacita dengan meloncat-loncat, dan menari memuliakan nama-Nya 

(wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu tanggal 3 

Maret 2013). 

4.4.11.4 Pola Gerak (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

 

 

 

 

Tepukkan Tamborin 2 kali 

sambil loncatkan kaki kanan ke 

depan  

 

Loncat 

sukacita 
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1.b  

 

 

 

kemudian bentangkan tangan 

ke atas sambil loncatkan kaki 

kanan ke belakang 

Loncat 

sukacita 

1.c 

 

 

 

1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayunkan Tamborin ke kanan 

dan ke kiri  

 

 

sambil berjalan memutar 

menghadap ke belakang 

Dari Gerakan pertama hingga 

terakhir diulang sekali lagi 

dengan arah hadap yang 

berbeda yaitu hadap belakang 

sampai memutaru 

menghadap kembali kedepan 

Gerak murni 

 

 

 

Gerak murni 

 

4.4.12 Sorak 2 

4.4.12.1 Ayat Alkitab : Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi! 

(Mazmur 100: 1) 
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4.4.12.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara 

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Sorak 2 Kami Terima dan Maha Mulia Maha Kuasa 

4.4.12.3 Penjelasan : Sorak merupakan perlambang dari rasa sukacita dalam 

Alkitab. Pola ini digunakan untuk meluapkan rasa suka cita kepada Tuhan 

Yesus atas segala kemuliaanNya. Bersamaan dengan puji-pujian, musik, dan 

suara Tamborin merupakan penyembahan terbaik untuk Allah, karena 

menerima kehadirat Tuhan haruslah dengan hati yang gembira dan sorak 

(wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu tanggal 3 

Maret 2013). 

4.4.12.4 Pola Gerak (Observasi hari Selasa tanggal 19 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk atas bawah membran ke 

samping kiri sambil melangkah 

ke samping kiri dan kanan 

 

 

Tepuk atas bawah membran ke 

samping kiri sambil melangkah 

ke samping kiri dan kanan 

Tepuk sorak 

 

 

 

Tepuk sorak 
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1.c 

 

 

 

1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentangkan kedua tangan 

sambil melangkahkan kaki kiri 

ke kiri  

 

 

Tepuk Tamborin di depan 

diikuti kaki kanan melangkah 

kesamping kiri. Gerakan ini 

dilakukan 2 kali dengan 

melangkah kearah berlawanan 

Gerak murni 

 

 

 

Gerak murni 

1.e 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin ke depan 

sambil mengangkat kaki kanan 

dan meloncat, menghadap 

serong kiri kemudian tepuk 

Tamborin kebelakang sambil 

mengangkat kaki kiri dan 

meloncat 

 

 

Tepuk 

bersorak 
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1.f 

 

 

 

 

1.g 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin ke depan 

sambil mengangkat kaki kanan 

dan meloncat, menghadap 

serong kanan  

 

Kemudian tepuk Tamborin 

kebelakang sambil mengangkat 

kaki kiri dan meloncat 

 

Tepuk 

bersorak 

 

 

 

Tepuk 

bersorak 

 

4.4.13 Sorak 3 

4.4.13.1 Ayat Alkitab : Maka pohon-pohon dihutan bersorak-sorai di hadapan 

Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi (1 Tawarikh 16: 33) 

4.4.13.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara 

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Sorak 3 adalah lagu Lebih dari Pemenang dan Yesus 

4.4.13.3 Penjelasan : Sorak merupakan perlambang dari rasa sukacita dalam 

Alkitab. Pola ini digunakan untuk meluapkan rasa suka cita kepada Tuhan 

Yesus atas segala kemuliaanNya. Bersamaan dengan puji-pujian, musik, dan 

suara Tamborin merupakan penyembahan terbaik untuk Allah, karena 

menerima kehadirat Tuhan haruslah dengan hati yang gembira dan sorak 
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(wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu tanggal 13 

Maret 2013).  

4.4.13.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

 

1.b 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk atas bawah membran 

sambil melangkah ke kiri 

 

 

 

kemudian putar Tamborin 

seperti membentuk bulatan di 

samping kanan dan tekuk 

tangan kiri di depan dada 

sambil melangkah ke kanan. 

Gerakan ini diulangi dua kali 

Gerak 

murni 

 

 

Gerak 

murni 

1.c 

 

 

 

1.d 

 

 

 

 

Bentangkan kedua tangan 

sambil melangkahkan kaki kiri 

ke kiri  

 

 

Gerak murni 
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4.4.14 Syukur 2 

4.4.14.1 Ayat Alkitab : Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak 

terkatakan itu! ( 2 Korintus 9 : 15 ) 

4.4.14.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara 

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan 

pola Syukur 2 adalah lagu Bapa yang Kekal dan Aku Percaya 

 

 

Tepuk Tamborin di depan 

diikuti kaki kanan melangkah 

kesamping kiri. Gerakan ini 

dilakukan 2 kali dengan 

melangkah kearah berlawanan 

 

Gerak murni 

1.e 

 

 

 

1.f 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk Tamborin ke depan 

sambil mengangkat kaki kanan 

dan meloncat 

 

 

kemudian tepuk Tamborin 

kebelakang sambil mengangkat 

kaki kiri dan meloncat. Gerakan 

ini dilakukan dua kali 

Tepuk 

bersorak 

 

 

 

Tepuk 

bersorak 
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4.4.14.3 Penjelasan : Pola Syukur sesuai dengan pengertian kata syukur yaitu 

pengucapaan terima kasih atas berkat Tuhan. Pola Syukur menggambarkan 

bagaimana bersyukur atas karunia Tuhan. Syukur yang berupa Pujian dan 

Penyembahan karena karunaia Tuhan sangat luar biasa tak terkatakan, dan 

tak terhenti (wawancara dengan Bapak PDt. Daniel Sukirman hari Minggu 

tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.14.4 Pola Gerak (Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 

 

NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a  

 

 

 

 

 

Angkat kedua tangan menengadah 

ke atas sambil melangkah ke 

depan dan turunkan tangan 

kembali dengan melangkah 

mundur 

Pujian 

syukur 

1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goyangkan Tamborin 

menyilang ke kiri  

 

 

 

 

Gerak 

murni 

 

 

Gerak 

murni 
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1.c 

 

 

 

1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kemudian membuka ke kanan, 

kemudian angkat kaki kiri 

  

 

Tepukkan Tamborin ke lutut 

kaki kiri dan kembali lagi ke 

posisi awal 

 

 

 

 

Gerak 

murni 

1.e  

 

 

 

Ayunkan Tamborin secara zig-

zag keatas 4 hitungan 

 

Gerak 

murni 

1.f 

 

 

 

 

 

 

 

Goyangkan Tamborin, disertai 

dengan membuka tangan,  

 

 

Pujian 

syukur 
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1.g  

 

 

 

 

Kemudian silangkan di depan 

dada, dan buka kembali. 

 

Syukur 

dari 

dalam 

hati 

 

4.4.15 Syukur 3 

4.4.15.1 Ayat Alkitab : Bersyukurlah  kepada Tuhan sebab Ia baik! Bahwasanya 

untuk selama-lamanya kasih setia-Nya (1 Tawarikh 16: 34) 

4.4.15.2 Lagu yang disarankan : Ibu Pdm. Tabita Trimulyani dalam wawancara 

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 menyarankan lagu yang menggunakan pola 

Syukur 3 Sungguh Nyata dan Mujizat itu Nyata 

4.4.15.3 Penjelasan : Pola Syukur sesuai dengan pengertian kata syukur yaitu 

pengucapaan terima kasih atas berkat Tuhan. Pola Syukur menggambarkan 

bagaimana bersyukur atas karunia Tuhan. Syukur yang berupa Pujian dan 

Penyembahan karena karunaia Tuhan sangat luar biasa tak terkatakan, dan 

tak terhenti (wawancara dengan Bapak Pdt. Daniel Sukirman hari Minggu 

tanggal 3 Maret 2013). 

4.4.15.4 Pola Gerak(Observasi hari Senin tanggal 18 Februari 2013): 
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NO GAMBAR KETERANGAN MAKNA 

1.a 

 

 

 

1.b 

 

 

 

 

1.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepuk atas bawah membran ke 

sisi atas 

 

 

Tepuk atas bawah membran ke 

sisi depan dada 

 

 

 

Tepuk atas bawah membran ke 

sisi samping kanan bawah 

 

 

Tepuk 

syukur 

 

 

Tepuk 

syukur 

 

 

 

Tepuk 

syukur 

1.d 

 

 

 

 

 

 

 

Silangkan Tamborin ke sisi kiri 

sambil mundur kakai kiri 

 

 

Gerak 

murni 
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1.e  

 

 

 

kemudian buka Tamborin ke 

samping kanan sambil 

melangkah kaki kanan dan 

mancat kaki kiri  

Gerak 

murni 

1.f  

 

Kaki kiri tetap mancat, 

goyangkan Tamborin 

menghadap depan dan 

belakang. 

Gerakan ini dilakukan dua 

kali. 

Syukur 

terhadap 

Tuhan 

1.g  

 

 

 

Putarkan Tamborin secara Lasso 

dan dibubuhi tepukan tangan kiri, 

dilakukan dua kali 

Kemuliaan 

disekeliling 

langit 

Pola Gerak yang digunakan di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

ada 15 pola gerak yang telah dipaparkan oleh penulis, menurut Elita Sekina, salah 

satu penari Tamborin dalam wawancara hari Senin tanggal 18 Februari 2013, 

bahwa dari kelima belas pola gerak tersebut yang sering digunakan adalah pola 

gerak Trinitas (Segitiga) dan pola gerak Doa karena menurut Elita gerakan dari 

kedua pola ini sangat sederhana dan mudah diingat. Elita Sekina juga menjelaskan 
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tentang penggunaan pola gerak yang harus disesuaikan denganm pujian yang 

dinyanyikan. Apabila pujian yang dinyanyikan bertempo lambat maka pola gerak 

yang digunakan adalah Kemuliaan, Penjala Manusia, Bangkit, Doa, Salib, Syukur 

2, dan Syukur 3, sedangkan pujian yang dinyanyikan bertempo cepat maka pola 

gerak yang akan digunakan adalah Trinitas (Segitiga), Ku Kan Menari, Bulat-

Bulat, Jalan Tuhan, Dian Tepuk, Dian Loncat, Sorak 2, dan Sorak 3. 

Penggunaan pola gerak Tari Tamborin juga perlu disesuaikan dengan isi 

dari Pujian yang dinyanyikan (wawancara dengan Nety Yuliani hari Sabtu tanggal 

2 Maret 2013), nama dari pola gerak tersebut ada yang diambilkan dari isi dari 

sebuah Pujian, seperti Pujian yang berisi tentang ungkapan syukur kepada Tuhan, 

maka pola gerak yang digunakan dalam menggiringi Pujian tersebut adalah pola 

gerak Syukur 2 maupun Syukur 3. Nety Yuliani juga menjelaskan bahwa dalam 

satu Pujian yang dinyanyikan pola gerak yang digunakan tidak hanya satu 

melainkan dua pola gerak. Penerapan pola gerak biasanya dilakukan saat 

memasuki Reff lagu, pola pertama digunakan pada saat bait pertama kemudian 

memasuki Reff akan berubah ke pola gerak yang kedua.  

Pola Gerak merupakan unsur utama pada Tari Tamborin, selain unsur 

utama terdapat pula unsur penunjang dalam tari Tamborin, antara lain kostum, 

rias, musik pengiring, serta tata panggung. 

4.5 Kostum Tari Tamborin 

Kostum yang digunakan untuk Tari Tamborin tidak seperti kostum untuk 

tari kreasi, akan tetapi hanya menggunakan gaun panjang dan lebar sehingga 

tampak lebih anggun, gaun dibentuk lebar agar gerak dari penari Tamborin tidak 
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terbatas, gaun untuk Tari Tamborin memiliki motif yang berbeda sesuai dengan 

Gereja dimana tari Tamborin disajikan. Kostum Tari Tamborin yang digunakan di 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family terdapat dua macam kostum (wawancara 

dengan Nety Yuliani hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013), yaitu: 

4.5.1 Gaun putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Gaun putih yang digunakan penari Tamborin kiri tampak depan 

dan kanan tampak belakang 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

Gambar 10 tampak foto Gaun pertama yang dimiliki untuk penari 

Tamborin adalah gaun putih dengan hiasan kain ungu. Gaun dengan atasan baju 

putih lengan panjang dan bawahan putih panjang dan lebar, dilengkapi dengan 

kain ungu berbentuk persegi panjang yang di balutkan di bagian pinggang dan 

direkatkan dengan peniti. Kain ungu lain berbentuk pola kalung yang dikalungkan 

di bagian leher (Observasi hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013). 

4.5.2 Gaun Biru 
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Gambar 11. Gaun biru yang digunakan penari Tamborin kiri tampak depan 

dan kanan tampak belakang 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

Gambar 11 merupakan Gaun kedua yang dimiliki untuk  penari Tamborin 

adalah gaun biru dengan motif batik. Gaun biru lebih terlihat modern daripada 

gaun putih pertama. Gaun biru merupakan gaun terusan berlengan panjang. Motif 

batik lereng berwarna biru tua di bagian badan, serta bawahan dan lengan 

berwarna biru muda. Ada pita kecil dibagian pinggang (Observasi hari Sabtu 

tanggal 26 Januari 2013).  

Kedua gaun yang dimiliki penari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family digunakan secara bergantian, Minggu pertama menggunakan gaun 

putih kemudian Minggu kedua menggunakan gaun biru, dan seterusnya dipakai 

secara bergantian. Pada Kebaktian tertentu, seperti Paskah maupun Natal, yang 

biasa dipakai adalah gaun putih, karena penari Tamborin lebih nyaman memakai 

gaun putih yang lebih lebar dan tidak membatasi gerakan (wawancara dengan Elita 

Sekina selaku penari Tamborin, hari Sabtu tanggal 26 Maret 2013) 

 

4.6 Tata Rias Tari Tamborin 
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Tata Rias untuk penari Tamborin tidak terlalu berlebihan dikarenakan 

penari Tamborin adalah anak perempuan (wawancara dengan Nety Yuliani hari 

Sabtu tanggal 26 Januari 2013). Tata Rias Tamborin dibagi menjadi 2 Riasan : 

4.6.1 Rias Wajah 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 12. Penari Tamborin sedang melakukan rias wajah (kiri) dan 

peralatan rias yang dipakai untuk merias (kanan) 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

 

 

Gambar 12 memperlihatkan foto Rias wajah yang digunakan untuk penari 

Tamborin adalah rias cantik, yang tidak terlalu berlebihan, karena menyesuaikan 

usia penari, yang semua masih anak-anak. Peralatan rias yang digunakan hanya 

bedak, lipstick, mascara, serta blush on (Observasi hari Sabtu tanggal 26 Januari 

2013). 

4.6.2 Rias Rambut 
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Gambar 13. Penari Tamborin dengan riasan wajah dan rambut yang 

sederhana dan sesuai dengan usia penari 

(Foto: Natalia Desy, 2013) 

 

Gambar 13 tampak foto Rias rambut yang digunakan untuk penari 

Tamborin tidak terlalu tertata secara berlebihan, karena menyesuaikan usia penari, 

yang semua masih anak-anak. Tatanan rambut penari hanya digerai dan dilengkapi 

dengan aksesoris bando bunga yang merupakan kesukaan anak perempuan 

(Observasi hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013) . 

4.7 Iringan Musik Tari Tamborin 

Musik Tari Tamborin disesuaikan dengan alat musik yang ada di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family. Alat musik yang dimiliki antara lain, drum, 

gitar elektrik, gitar bass, dan keyboard, yang disertai dengan pujian dari jemaat. 

Musik yang digunakan disesuaikan dengan pola tari Tamborin. Jika pujian 

bertempo cepat dan memiliki suasana senang/bersukacita, maka pola Tamborin 

yang digunakan merupakan pola yang memiliki tempo cepat, sebaliknya jika 

pujian bertempo lambat, maka menggunakan pola gerak yang bertempo lambat, 
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sehingga gemerincing Tamborin harmonis dengan musik yang dimainkan. Selain 

itu tepukan tangan dari penonton juga merupakan bagian yang penting sebagai 

musik pengiring (wawancara dengan Nety Yuliani hari Sabtu tanggal 2 Maret 

2013). 

Salah satu contoh pujian dan pola tari Tamborin yang digunakan dalam 

Kebaktian Minggu di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family (Observasi hari 

Sabtu tanggal 2 Maret 2013).  

4.7.1 Lagu pujian : Hatiku Percaya 

1=F/G   Tempo : 4/4 

Tuhanlah Kekuatan dan Mamzmurku 

Dia gunung batu dan keslamatanku 

Hanya padaMu hatiku percaya 

Kaulah menara dan kota perlindungan 

Reff : 

  Ku mau slalu bersyukur sbab cintaMu padaku 

  Takkan pernah berubah hatiku percaya 

  Walau bumibeguncang gunung-gunung beranjak 

  Namun kasih setiaMu tak pergi dariku. 

4.7.2 Pola Gerak yang digunakan (Observasi hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013) :  
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NO POLA GERAK HITUNGAN BAIT PUJIAN GAMBAR 

1 Penjala Manusia 

(2x8 hitungan) 

 

 

Hitungan 1 

 

 

 

 

Hitungan 2 

 

 

 

 

Hitungan 3 

 

 

Hitungan 4 

 

 

Tuhan 

 

 

 

 

lah  

 

 

 

 

Keku- 

 

 

atan  
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Hitungan 5 

 

 

 

Hitungan 6 

 

 

 

 

Hitungan 7 

dan 8 

 

 

Hitungan 9 

dan 10 

 

 

 

dan Maz- 

 

 

 

Murku 

 

 

 

 

Dia gunung  

 

 

 

batu dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Hitungan 11 

dan 12 

 

 

 

 

 

Hitungan 13 

 

 

 

 

Hitungan 14 

 

 

 

 

  Kesla- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matanku 
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Hitungan 15 

 

 

 

Hitungan 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Penjala Manusia 

(2x8 hitungan) 

1-8 hitungan 

 

 

9-16 hitungan 

Hanya padaMu 

hatiku percaya 

 

Kaulah menara 

dan kota 

perlindungan 

Gerakan dan hitungan  

sama seperti bait 

pertama, di ulang 2 kali 

3 Sorak 3 (2x8 

hitungan) 

Hitungan 1 

dan 2 

 

 

 

 

Ku mau slalu 
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Hitungan 3 

dan 4 

 

 

 

 

Hitungan 5 

dan 6 

 

 

 

 

 

Hitungan 7 

dan 8 

 

 

 

 

 

Hitungan 9  

 

 

 

 

 

 

 bersyukur  

 

 

 

 

sbab cintaMu 

 

 

 

 

 

 

 Padaku 

 

 

 

 

 

 

Takkan  
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Hitungan 10 

 

 

 

 

Hitungan 11 

 

 

 

 

Hitungan 12 

 

 

 

 

Hitungan 13 

dan 14 

 

 

 

 

 

 

pernah  

 

 

 

 

 

 

Ber- 

 

 

 

 

 

ubah  

 

 

 

 

 

Hatiku 
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4.8 Tata Panggung 

Panggung yang digunakan dalam penyajian tari Tamborin adalah 

panggung atas, tempat mimbar kotbah dan panggung bawah ( lantai bawah ). 

Tidak ada penataan khusus untuk panggung, hanya saja pola lantai yang 

digunakan penari pada panggung menyesuaikan penari yang akan tampil dalam 

Kebaktian. Penari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family yaitu 4 

anak perempuan, akan tetapi terkadang dalam penyajiannya hanya ada 3 penari, 

karena salah satu penari bertempat tinggal jauh dari Gereja, sehingga terkadang 

Hitungan 15 

dan 16 

 percaya 

 

 

 

 

 

4 Sorak 3 (2x8 

hitungan) 

1-8 hitungan 

 

 

 

 

9-16 hitungan 

Walau bumi 

beguncang 

gunung-

gunung 

beranjak 

Namun kasih 

setiaMu tak 

pergi dariku. 

Gerakan dan hitungan  

sama seperti bait 

pertama, di ulang 2 kali 
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tidak hadir dalam kebaktiaan (wawancara dengan Nety Yuliani pengurus Praise 

and Worship hari Minggu tanggal 3 Maret 2013).  

Penataan penari dipanggung dibagi menjadi dua sesuai dengan jumlah 

penari : 

4.8.1 Penataan dengan 4 penari  

 

 

 

 

4.8.2 Penataan dengan 3 penari  

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Alat Musik      : Panggung atas 

  : Mimbar Kotbah     : Pangung bawah 

  : Kotak Persembahan     : Penari Tamborin 
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Penataan penari di panggung dibagi menjadi dua, disesuaikan dengan 

jumlah penari, jika penari yang tampil dalam Kebaktian ada 4 penari, maka 

penataan dua penari di panggung atas di depan alat musik dan di tengah penari 

terdapat mimbar kotbah, kemudian dua penari di panggung bawah, sisi kanan dan 

sisi kiri, ditengah penari terdapat kotak persembahan. Kebaktian dengan 3 penari, 

penataan ketiga penari berada di panggung bawah. Satu penari di sisi kiri, satu 

penari di sisi kanan, dan satu penari ditengah, di depan kotak persembahan 

(Observasi hari Minggu tanggal 3 Maret 2013). 

4.9 Faktor Penghambat dan Pendukung Penyajian Tari Tamborin 

4.9.1 Faktor Penghambat 

Faktor yang menjadi hambatan dalam persiapan maupun pelaksanaan 

penyajian Tari Tamborin dalam Kebaktian di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family, antara lain :  

4.9.1.1 Tidak adanya pelatih khusus 

Penari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family tidak 

memiliki pelatih khusus Tari Tamborin, penari Tamborin hanya dibimbing oleh 

ibu Pdm. Tabitha. Para penari telah mendapat pelatihan tari Tamborin hanya 3 

bulan pada tahun 2010 dengan diajarkan 15 pola gerak, sehingga sampai tahun 

2013 penari Tamborin hanya menguasai 15 pola gerak tanpa ada pembaharuan 

(wawancara dengan ibu Sadjiyem, warga jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family hari Minggu tanggal 3 Maret 2013).  
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 4.9.1.2 Kurangnya waktu latihan 

Latihan yang diadakan untuk mempersiapkan penyajian dalam Kebaktian 

adalah setiap sabtu sore di gereja. Waktu latihan yang hanya sekali membuat 

penari Tamborin kurang persiapan. Pada latiahan hari sabtu, penari Tamborin 

beserta pemain musik dan song leader menentukan pujian yang akan digunakan, 

kemudian menentukan pola gerak yang sesuai dengan pujian. Sehingga penari 

hanya memahami gerak, dan ketika penyajian penari kurang memberikan ekspresi 

yang sesuai dengan pujian (wawancara dengan Bapak Lastono, warga jemaat 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family hari Minggu tanggal 3 Maret 2013). . 

4.9.1.3 Kondisi penari 

Penari Tamborin ada 4 orang anak perempuan, yang menjadi penghambat 

adalah ada penari yang memiliki rumah jauh dari gereja, sehingga untuk hadir 

dalam latihan persiapan penyajian sangat terhambat, karena latihan dilakukan 

pada sore hari hingga malam. Ketika latihan yang selalu dapat hadir hanya 2 

orang anak yang memiliki rumah dekat dari gereja. Penari lain terpaksa tidak 

melakukan persiapan, hanya sedikit waktu untuk persiapan saat sebelum 

Kebaktian (wawancara dengan Elita Sekina penari Tamborin Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family hari Minggu tanggal 3 Maret 2013).  

4.9.2 Faktor Pendukung 

4.9.2.1 Alat Musik yang memadai 
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Alat musik yang menjadi penggiring pujian dan tari Tamborin sangatlah 

berperan penting. Alat musik yang dimiliki Gereja Alaah Baik Jemaat Hagios 

Family sangat memadai, serta memiliki pemain alat musik yang lengkap, sehingga 

penyajian tari Tamborin dapat disajikan secara baik . (wawancara dengan Bapak 

Lastono, warga jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family hari Minggu 

tanggal 3 Maret 2013).   

4.9.2.2 Dukungan Jemaat 

Tari Tamborin tanpa dukungan dari jemaat gereja tidak akan 

berkembang baik. Jemaat menerima baik adanya Tari Tamborin di 

Kebaktian. Sehingga terkadang terdapat persembahan-persembahan 

khusus untuk tari Tamborin, seperti pernah ada persembahan kostum 

untuk penari Tamborin. Penari Tamborin sekarang mempunyai dua 

kostum untuk penyajian (wawancara dengan Nety Yuliani pengurus 

komisi Praise and Worship hari Minggu tanggal 3 Maret 2013).  

4.9.2.3 Kemampuan penari 

Penari Tamborin tidak hanya dapat menari melainkan perlu mempunyai 

hati yang bersunguh-sunguh untuk melayani Tuhan. penari Tamborin di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family adalah anak-anak yang usianya antara 10 

sampai 12 tahun, kelebihan dari anak-anak yaitu, ketika mereka ingin melayani 

mereka memiliki semangat dan kegembiraan, sehingga dalm penampilan selalu 

dapat member semangat kepada jemaat (wawancara dengan ibu Rita, warga 
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jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family hari Minggu tanggal 3 Maret 

2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family, terdiri dari 15 

pola gerak yang digunakan dalam kebaktian. Yang penggunaannya disesuaikan 

dengan pujian yang dinyanyikan. Pola gerak dengan tempo lambat digunakan 

untuk pujian penyembahan yang memiliki suasana sakral/khusuk, sedangkan pola 

gerak dengan tempo cepat digunakan untuk lagu bersuka ria/lagu gembira. Tari 

Tamborin sebagai pemberi semangat dalam beribadah, karena suara gemerincing 

dari alat musik tamborin memberikan suasana ramai, sehingga jemaat lebih 

bersemangat dalam memuji. 

Tata rias dan busana yang digunakan penari tamborin sangat sederhana. 

Tata rias wajah adalah rias cantik dan tata rias rambut hanya menggunakan bando 

atau pita. Busana yang dikenakan penari adalah gaun panjang dengan lengan 

panjang, Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family memiliki dua kostum gaun 

putih dan gaun biru. Iringan musik untuk tari Tamborin merupakan Pujian yang 

dinyayikan saat Kebaktian Minggu. Penataan panggung disesuaikan dengan 

jumlah penari. Tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

memiliki faktor yang menjadi penghambat dan faktor yang menjadi pendukung. 

Faktor penghambat antara lain : (1) Tidak adanya pelatih khusus. (2) Kurangnya 

waktu latihan. (3) Kondisi penari.  Faktor pendukung antara lain : (1) alat musik 

yang memadai. (2) Dukungan jemaat. (3) Kemampuan Penari
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5.2 Saran 

Hasil penelitian tentang Tari Tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family diharapkan gereja memiliki  deskripsi jelas tentang bentuk 

penyajian tari tamborin serta asal-usulnya yang dapat digunakan untuk 

mempelajari tari tamborin, sehingga dapat mempermudah penari Tamborin untuk 

mempelajari pola gerak tari Tamborin sesuai dengan maksud dari pola gerak. 

Keberadaan Tari Tamborin juga perlu dipertahankan, adanya pelatihan 

Tari Tamborin kepada semua anak sekolah minggu bertujuan untuk regenerasi 

penari Tamborin. Perlu adanya pelatihan khusus tari Tamborin, untuk 

memberikan pelajaran menarikan tari Tamborin dengan benar kepada anak-anak, 

bagaimana mereka harus menarikan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dan 

menarikan tari Tamborin sebagai bentuk pujian penyembahan terhadap Tuhan.
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL : Tari Tamborin dalam Kebaktian di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family 

PENELITI : Nama  : Natalia Desy Kurnianingtyas 

NIM : 2501409051 

Prodi : Pendidikan Seni Tari 

A. Pedoman Observasi 

Data yang akan dikumpulkan melalui observasi meliputi beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Gambaran umum Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

a. Lokasi dan alamat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

b. Luas tanah Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

c. Kondisi fisik Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

2. Komisi Prise and Worship 

a. Pengertian komisi Praise and Worship 

b. Kegiatan dalam komisi Praise and Worship 

3. Kebaktian minggu Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

a. Susunan Acara Kebaktian 

b. Latar Belakang pengunaan Tari Tamborin dalam kebaktian 

4. Tari Tamborin 

a. Pola gerak Tari Tamborin 

b. Tata rias Tari Tamborin 

c. Tata busana Tari Tamborin 

d. Iringan Tari Tamborin 

e. Tata Panggung Tari Tamborin 
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B. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Gereja Allah Baik 

jemaat hagios Family\: 

a. Bagaimana sejarah berdirinya Gereja Allah Baik Hagios Family? 

b. Apa Visi dan misi Gereja Allah Baik Hagios Family? 

c. Bagaimana kondisi fisik Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Fanily? 

d. Apa saran dan prasarana yang ada di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family? 

e. Mengapa Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family menyajikan Tari 

Tamborin dalam kebaktian minggu? 

f. Apa yang menjadi latar belakang adanya Tari Tamborin di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family? 

2. Wawancara dengan pengurus komisi praise and worship : 

a. Apa pengertian dari Praise ansd Worship? 

b. Apa saja kegiatan yang ada pada komisi Praise and Worship? 

c. Apa tugas dari komisi Praise and Worship di Kegiatan Gereja Allah 

Baik Jemaat Hagios Family? 

d. Apa peran komisi Prise and Worship dalam kebaktian minggu? 

3. Wawancara dengan Pelatih Tari Tamborin : 

a. Bagaimana proses latihan Tari tamborin sebulum disajikan dalam 

kebaktian minggu? 

b. Bagaimana pola gerak yang digunakan dalam Tari Tambortin di 

Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family? 

c. Bagaimana kostum yang dipakai dalam penyajian Tari Tamborin? 

d. Bagaimana riasan wajah yang digunakan di tari Tamborin? 

e. Bagaimana iringan yang diguanakan dalam mengiringi Tari 

Tamborin? 

f. Bagaimana tata panggung yang digunakan dalam penyajian Tari 

Tamborin? 
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4. Wawancara dengan Penari Tamborin : 

a. Siapa saja penari Tamborin di Gereja Allah baik Jemaat Hagios 

Family? 

b. Apa syarat menjadi penyanyi Tamborin? 

c. Apa kelebihan menjadi penari tamborin di Gereja Allah baik Jemaat 

Hagios Family? 

d. Apa kesulitan menjadi penari tamborin di Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family? 

e. Bagaimana kesan menjadi penari tamborin di Gereja Allah Baik 

Jemaat Hagios Family? 

5. Wawancara dengan warga jemaat di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

family, yaitu : 

a. Bagaimana kesan terhadap tari Tamborin yang ada dalam kebaktian 

minggu di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family? 

b. Apakah pengaruh Tari Tamborin dalam kebaktian minggu di Gereja 

Allah Baik Jemaat Hagios Family? 

 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

Data yang akan dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Gambaran Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

a. Sejarah Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family dan 

perkembangannya 

b. Visi dan misi Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

c. Lokasi dan lingkungan sekitar Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family 

d. Kondisi fisik Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family  

e. Sarana dan prasarana di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

f. Jadwal Sekolah minggu di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

g. Daftar siswa sekolah minggu  
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h. Data Kegiatan Komisi Praise and Worship 

2. Tari Tamborin 

a. Pola Gerak tari tamborin yang dipakai di Gereja Allah Baik Jemaat 

Hagios Family 

b. Daftar musik penggirting yang dipakai untuk mengiringi kebaktian 

minggu di Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

3. Dokumentasi foto 

a. Gedung Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family 

b. Proses latihan tari tamborin 

c. Penari Tamborin 

d. Pose pola gerak yang digunakan Tari Tamborin 

e. Tata Rias Tari Tamborin 

f. Tata busana Tari Tamborin 

g. Tata Panggung Tari Tamborin 

h. Pemain musik penggiring 

i. Kondisi Kebaktian hari minggu Gereja Allah Baik Jemaat Hagios 

Family 

j. Penyajian Tari Tamborin pada kebaktian minggu 
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Lampiran 4 

Struktur Organisasi Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUHAN YESUS 

Pdt. Daniel Sukirman S.Th 

Gembala Sidang 

Pnt. Ester Wahyuni  

Sekertaris 

Pdm. Tabita Trimulyani H. Dip.Th 

Wakil Gembala 

Pnt. Sadjiyem 

Bendahara 

Departemen Ibadah 

Pnt. Totok Sulistyono 

 

Departemen Pelayanan 

Pnt. Andre Agus Supriyanto 

Departemen Pembangunan 

Pnt. Yakub Lastono 

Komisi Praise and Worship 

Pnt. Netty Yuliani 

 

Komisi Sekolah Minggu 

Pnt. Ruth Rini 

 

Komisi Remaja 

Sdr. Obed 

 

Komisi Diakonia 

Ibu Rahel Suparni 

Ibu Agustina Yati 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Pendeta Daniel Sukirman dan Ibu Pendeta Muda Tabita Trimulyana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemaat Gereja Allah Baik Jemaat Hagios Family  
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Tiga penari Tamborin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak-anak Sekolah Minggu memainkan alat musik dalam perayaan Natal 2012  
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Lampiran 6 

BIODATA PENARI TAMBORIN 

 

 

Nama   : Elitha Shekinah Gracia 

Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 8 Juni 2002 

Usia   : 11 tahun 

Kelas dan Sekolah  : Kelas 5, SDN 01 Matesih 

Hobi   : Membaca 

Cita-Cita   : Dokter 

 

 

 

 

Nama   : Debora Citra Kaloka 

Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 21 November 2001 

Usia   : 12 tahun 

Kelas dan Sekolah  : Kelas 6, SDN 01 Karangsari 

Hobi   : Membaca 

Cita-Cita   : Dokter 
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Nama   : Aprilia Purnami 

Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 11 April 2001 

Usia   : 12 tahun 

Kelas dan Sekolah  : Kelas 8, SMPN 01 Matesih 

Hobi   : Menggambar 

Cita-Cita   : Pramugari 

 

 

 

 

Nama   : Tessalonika Sherly Yunianta 

Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 4 Oktober 2002 

Usia   : 11 tahun 

Kelas dan Sekolah  : Kelas 5, SDN 01 Matesih 

Hobi   : Menyanyi 

Cita-Cita   : Dokter 

 

 

 

 

  

 

 


