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ABSTRAK 
Nisful Laili, NIM. B06209084, 2013. “Komunikasi Interpersonal Antara Pendeta  
  Dengan Jemaat” (Studi Pada Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat  
  Waru). Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah  
  IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
 
Kata Kunci:  Komunikasi Pendeta dan Jemaat, Komunikasi Verbal, Komunikasi 

  NonVerbal 
 
 Ada dua hal yang ingin dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu (1) 
Bagaimana komunikasi verbal antara pendeta dengan jemaat dalam memberikan 
pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru? (2) Bagaimana 
komunikasi nonverbal antara pendeta dengan jemaat dalam memberikan 
pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru? 
 Untuk mengetahui persoalan tersebut secara menyeluruh, maka peneliti 
melakukan pengkajian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 
digunakan untuk memberikan fakta dan data mengenai komunikasi interpersonal 
antara pendeta dengan jemaat, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara 
serta analisis data yang dihubungkan serta dikaji dengan menggunakan Teori 
interaksionisme simbolik. 
 Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa, (1) Komunikasi verbal 
antara pendeta dengan jemaat umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan 
bahasa Jawa. Shalom merupakan bahasa verbal yang digunakan umat Kristiani 
untuk menyapa ketika bertemu dengan jemaat lain, baik di dalam ruang ibadah di 
gereja maupun ibadah rumah tangga di wilayah, (2) Komunikasi nonverbal antara 
pendeta dengan jemaat; Berjabat tangan merupakan simbol komunikasi nonverbal 
yang terjadi baik antar jemaat maupun majelis dengan jemaat. Berjabat tangan 
bisa dilakukan secara spontanitas ketika bertemu dengan jemaat lain di luar ibadah 
atau dalam rangkaian ibadah. Simbol non verbal yang di gunakan saat 
berkomunikasi antara pendeta dengan jemaat adalah simbol pendeta mengangkat 
kedua tangannya yang diarahkan kepada para jemaatnya. Simbol tersebut 
merupakan makna sebuah berkat dan hanya pendeta yang di tabliskan untuk 
mengangkat kedua tanganya tersebut sesuai dengan peraturan gereja. Pakaian juga 
merupakan simbol komunikasi non verbal yang bisa ditampilkan. Lambang dari 
warna maupun gambar yang ada di setiap pakaian dapat memiliki makna yang 
berbeda. Pakaian tersebut juga merupakan bentuk komunikasi non verbal, yang 
bertujuan untuk menunjukkan identitas diri atau kelompok. Ada pakaian khusus 
atau seragam khusus untuk jemaat yang digunakan saat ibadah. Majelis gereja 
juga mempertegas identitasnya dengan menggunakan stola. 
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