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ABSTRAK 
 

Uswatun Hasanah 2013, skripsi dengan judul Ritual Jumat Agung (Studi 
Tentang Kegiatan Warga Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan di Desa Pejagan 
Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan). 
 

Ritual merupakan pokok dari kehidupan umat Kristiani, semua umat Kristen 
melakukan ritual ini, baik yang gereja Katolik, Protestan, GKJW dll. Jumat Agung 
merupakan salah satu dari sekian banyak ritual  yang dilakukan oleh umat Kristen, 
ritual  ini bertujuan untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus yang telah 
mengorbankan diri-Nya disalib sebagai penebusan dosa manusia. Ritual jumat Agung 
dilaksanakan hanya satu tahun sekali yakni pada hari jumat yang jatuh di bulan 
Maret/April. Ritual ini sudah sejak lama dilaksankan oleh umat Kristiani. 

Asumsi peneliti bahwasannya ritual Jumat Agung ialah  ritual yang 
dilaksanakan dengan tujuan untuk memperingati kematian Yesus. Dengan asumsi 
tersebut peneliti menggunakan beberapa teori dalam menganalisa penelitian, 
diantaranya teori sakral dan profan punya Eliade. 

Peneliti menemukan bahwa ritual Jumat Agung ini mempunyai sejarah dan 
ajaran  baik dari sisi pelaksanaan ritual maupun perlengkapan yang terdapat dalam 
ritual Jumat Agung tersebut. Dari sisi sejarah, yang pertama bahwa ritual ini awal 
mulanya dari tradisi orang Yahudi yaitu Paskah, yang kemudian diteruskan oleh 
Yesus Kristus pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 M, sedangkan menurut kalender 
Masehi bulan Nisan ini jatuh pada bulan Maret/April. Kedua, dari segi perlengkapan 
merupakan perlengkapan dai umat Yahudi yang bermakna sebagai perayaan dari 
penyelamatan yang diperolehnya. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru terdapat 
ajaran tentang ritual tersebut. Perlengkapan ritual yang diajarkan oleh Yesus dahulu 
merupakan perumpamaan tubuh-tubuh dan darah Yesus, sebagai penyelamat umat 
Kristen. 
 
Kata kunci: ritual, sejarah, ajaran, kematian Yesus, Jumat Agung. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat dan kasih sayang yeng berlimpah kepada hamba-Nya yang penuh 

kekurangan dan kekhilafan ini, dengan senantiasa penulis juga memohon agar 

selalu dalam lindungan dan ridha-Nya. 

 Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada  Nabi besar 

Muhammad SAW, semoga syafa’atnya senantiasa tercurahkan kepada kita sampai 

akhir masa. 

 Sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis atas 

terselesainya skripsi dengan judul Ritual Jumat Agung ini, skripsi ini merupakan 

persyaratan dalam menempuh pendidikan strata satu (S-1) di Jurusan 

Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak partisipasi 

serta dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara materi maupun non 

materi dalam upaya penyususnan skripasi ini sehingga dapat terselesaikan dengan 

baik. 

 Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta doa dalam proses 

penyelesaian serta penyusunan skripsi ini, dan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya  penulis sampaikan kepada: 
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1. Prof. Dr. H. Abd A’la MA, selaku rektor  IAIN Sunan Ampel Surabaya yang  

telah  memberikan  kesempatan  kepada penulis untuk melanjutkan studi di 

almamater ini. 

2. Bapak Drs. H. Ma’sum. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN 

Sunan Ampel Surabaya. 

3. Ibu  Dra. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan 

Agama. 

4. Bapak Muhammad Afdillah, S.Thi., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan skripsi ini, yang selama ini telah bersedia dan sabar dalam 

membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan ibu dosen beserta staf akademik Fakultas Ushuluddin Jurusan 

Perbandingan Agama, yang telah membantu sehingga skripsi ini terselesaikan 

dengan baik. 

6. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan 

materi serta dukungan, sehingga tidak dapat diukur dengan apapun. 

7. Bapak Sudjianto selaku pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan yang telah 

banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan skripsi ini dan para nara sumber lainnya yang telah bersedia 

meluangkan waktunya. 

8. Bapak Bambang Nursena selaku pendeta gereja Ortodoks, Bapak Peter 

Wongso merupakan pendeta gereja Bethel Bangkalan dan Fransisku Eli Heri 

Harianto adalah kepala pastor gereja Katolik Bangkalan, yang telah 
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meminjamkan buku sebagai referensi skripsi saya dan memberikan data yang 

saya butuhkan. 

9. Kedua orang tua calon pendamping saya dan pendamping saya, yang 

senantiasa memberikan dukungan baik motivasi dan doa. 

10. Sahabat sahabati PA angkatan 2009 dan Adik-adik kelas saya PA yang 

senantiasa membantu baik saran maupun doa semoga selalu dicurahkan 

Rahmat dan Hidayat-Nya dari Yang Maha Kuasa dan Bijaksana, juga diberi 

Kemuliaan dari Yang Maha Mulia Allah SWT. 

11. Bagi semua teman-teman yang mendukung dan memberikan doa kepada 

saya, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 Penulis juga menyadari masih ada kekurangan serta keterbatasan yang 

penulis miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu 

penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca demi kesempurnaan di 

masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan 

hanya milik manusia. 

 Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi terhadap semua yang 

telah kita lakukan, hanya kepada-Nya penulis berserah diri dalam menggapai cita-

cita dan impian dalam kehidupan. Amin Ya Rabbal’alamin. 

 

Surabaya, 11 Desember  2012 
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