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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 Sebelum penulis memaparkan teori apa saja yang digunakan dalam 

penelitian ini, penulis memaparkan terlebih dahulu beberapa hal yang ada 

dalam bab II, yaitu: penelitian terdahulu, Komunikasi, Retorika, Riwayat 

singkat Aristoteles, pengertian kredibilitas, Prinsip Umum Kredibilitas 

Komunikator, Dimensi& Tipe Kredibilita, Khotbah dan Pendeta. 

2.1. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian tentang kredibilitas telah dilakukan sebelumnya. Begitu 

pula penelitian tentang kredibilitas komunikator. Berikut merupakan 

beberapa penelitian tentang kredibilitas pendeta sebagai komunikator yang 

sudah ada sebelumnya: 

1. Yunita Natalia Lado.2010. judul skripsi, “Kredibilitas Pendeta GMIT 

Sebagai Komunikator Dalam Perspektif Retorika Klasik Aristoteles (studi 

deskriptif pada pendeta GMIT Gereja Petra Kefamananu TTU), 

mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Politik, Universitas Katolik Widya Mandira pada tahun 2010. 

Dalam penelitian tersebut yang menjadi pokok pemasalahan adalah 

bagaimana kredibilitas pendeta GMIT pada Gereja Petra Kefamenanu 

TTU, sebagai komunikator dalam perspektif retorika klasik Aristoteles. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendeta pada Gereja Petra 

Kefamenanu TTU mempunyai etos yang tinggi ini dilihat dari latar 
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belakang pendidikan mereka yang tinggi, pengalaman pelayanan yang 

cukup lama di jemaat serta pengalaman di luar gereja yang menambah 

wawasan mereka. Selain itu jemaat juga mengakui bahwa pendeta pada 

gereja Petra Kefamenanu TTU pandai dan percaya diri, memiliki karakter 

yang baik dan bersahabat dengan jemaat. Penilaian positif tentang karakter 

pendeta membuat jemaat percaya kepada pendeta, terbukti banyak jemaat 

yang berbakti dan mendengarkan khotbah pada hari minggu.  

Pendeta sebagai komunikator mampu memotivasi dan menjawab 

kebutuhan jemaat dalam khotbahnya. Jemaat tertarik pada gaya bicara 

khotbah pendeta pada gereja petra, tapi ada sedikit masukan agar intonasi 

tidak terlalu cepat sehingga jemaat dapat memahami khotbah tersebut. 

Pendeta pada Gereja GMIT Petra Kefamenanu TTU mempunyai 

kredibilitas yang cukup baik di depan jemaat. Namun memiliki saran 

untuk pendeta agar lebih memperhatikan isi khotbah agar tidak lagi 

memakai istilah teologi yang tinggi. 

2. Januarius N.B. Nohos.2018. judul skripsi, “Respon Umat Terhadap 

Retorika Pastor Sebagai Komunikator Dalam Homili Ekaristi Pada 

Minggu Pertama Dan Kedua Masa Adven 2017 Di Paroki Katedral 

Kristus Raja Kupang (Studi Kasus Pada Kelompok Umat Basis Santo 

Petrus Batu Karang). 

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa retorika pathos 

pastor yang digunakan pada saat homili memberikan berbagai respon 

emosi. Respon yang pertama adalah rasa simpatik atau jenuh terhadap 
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homili yang diberikan. Respon yang kedua adalah perasaan tenang atau 

marah setelah mendengarkan pesan dalam homili. Respon yang terakhir 

adalah rasa percaya diri atau ketakutan setelah mendengarkan homili.  

Respon emosi yang diberikan oleh umat timbul karena beberapa 

faktor yakni, pengetahuan pastor terhadap isi pesan yang dibawakan. 

Ketrampilan berkomunikasi yang dimiliki oleh pastor dalam mengemas 

pesan yang menarik akan membuat umat merasa tertarik dan tidak jenuh 

membuat umat merasa tertarik. Faktor yang kedua adalah sikap pastor 

dalam kehidupan sehari-hari yang harus dekat dengan umat agar mampu 

merasakan situasi umat, dan karakter pastor lebih dikenal oleh umat 

sehingga perilaku dan perkataan pastor sesuai dengan pesan yang 

disampaiakan pada saat homili. Faktor yang terakhir adalah pengetahuan 

yang dimiliki oleh pastor tentang kesesuaian injil dengan permasalahan 

yang terjadi di tengah kehidupan umat. 

Kesimpulannya dalam penyampaian homili ada tiga bentuk pesan 

yakni kritikan, motivasi, dan nasehat. Dari pesan yang diberikan selama 

homili umat memberi respon jenuh, tenang, marah, dan percayadiri. 

Retorika yang digunakan dalam homili tidak saja memberikan pemaknaan 

dalam pesan tetapi juga pemaknaan dalam hidup dan diri seseorang. 
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2.2. Komunikasi 

2.2.1 Definisi Komunikasi 

  Secara etimologis, Komunikasi berasal dari kata kerja latin, 

Communicare, artinya memberitahukan, atau menyampaikan (Saku Bouk, 

2014:10). Jadi komunikasi adalah proses interaksi untuk berhubungan dari 

satu pihak ke pihak lainnya yang pada awalnya berlangsung sangat 

sederhana, dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak, atau pikiran 

dalam otak seseorang, untuk mencari data atau menyampaikan informasi 

yang kemudian dikemas menjadi sebuah pesan untuk kemudian disampaikan 

sacara langsung maupun tidak langsung (Hermawan, 2012 : 4). Secara 

umum komunikasi bisa didefinisikan sebagai pengirim informasi, ide, 

emosi, keterampilan, dan lain-lain, dengan menggunakan simbol, kata-kata, 

foto, angka, gambar, grafik, dan lain-lain. 

Carl Hovland, Janis & Kelly (2009: 1) mengidentifikasi 

komunikasi sebagai suatu proses melalui dimana seseorang (komunikator) 

menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan 

mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak). Sedangkan 

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner (2009: 2) mendefinisikan komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, keahlian, dan lain-lain 

melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, 

dan lain-lain. 
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Dari beberapa definisi komunikasi yang ada dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang berarti suatu kegiatan yang 

memiliki langkah yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan sepanjang 

waktu. Sehingga laswell mengatakan bahwa dalam komunikasi  adalah suatu 

proses interaksi yang saling berhubungan yaitu siapa mengatakan apa, 

kepada siapa, melalui saluran apa, akibatnya apa (Riswandi, 2009: 1-4). 

2.2.2. Unsur-unsur Komunikasi 

Sebagai suatu proses komunikasi memiliki unsur yang saling 

berkaitan antara lain: 

1. Sumber (source), komunikator (sender), pengirim. Adalah orang yang 

menciptakan pesan dan memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi atau 

berbagi pesan dengan orang lain secara baik. Komunikasi interpersonal 

dilakukan untuk berbagai pengalaman emosional, untuk memberi 

informasi, untuk mendapat pengakuan sosial, untuk 

mempersuasi/mempengaruhi orang lain dan sebagainya.  

2. Pesan (message). Pesan adalah seperangkat simbol berupa verbal maupun 

non verbal atau gabungan dari keduanya. Isi pesan ialah ide-ide atau hasil 

pemikiran manusia dan lambangnya adalah bahasa yang disampaikan 

kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik, 

memberikan informasi, atau mempengaruhi. Cara penyampaiannya bisa 

bisa lewat tatap muka langsung atau melalui media tertentu seperti 
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telepon, surat kabar, internet. Isi pesan (content) adalah pikiran berupa 

ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat atau propaganda. 

3. Media, saluran (channell), adalah alat atau media atau saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan informasi atau isi pesan, misalnya media 

massa cetak (surat kabar, majalah, buku), media massa elektronik (TV, 

radio, film video recording, komputer, dll). 

4. Penerima (receiver), komunikan. Adalah yang menerima pesan yang 

dikirim oleh pengirim (komunikator). Penerima sering disebut dengan 

istilah bermacam-macam seperti khalayak, sasaran, komunikan, audience, 

penerima (receiver) dan tujuan. 

5. Pengaruh (effect). Adalah perbedaan perubahan pikiran, perasaan, sikap 

dan perilaku penerima pesan antara sebelum dan sesudah menerima 

informasi atau isi pesan tertentu. 

6. Lingkungan. Komunikasi terjadi dalam lingkungan sosial tertentu. 

Komunikasi sering dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain faktor 

fisik / letak geografis (jarak jauh), sosial budaya, ekonomi dan politik, 

kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat dan status sosial, psikologis 

(kejiwaan, mental, perasaan), dan dimensi waktu (pagi, siang, malam, 

waktu doa, waktu tidur dan seterusnya) sangat berpengaruh terhadap suatu 

proses komunikasi (Saku Bouk, 2014: 13-14). 
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2.2.3. Komunikator 

   Komunikator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dalam suatu proses komunikasi. Komunikator adalah orang atau 

sekumpulan orang yang menyampaikan pesan (stimulus) kepada seseoran 

atau sekelompok orang (komunikan) dan diharapkan komunikan bersedia 

menerima dan melaksanakan menurut pesan atau stimulus yng disampaikan 

sehingga proses komunikasinya terus berjalan dengan baik.  

   Komunikator ialah orang yang membentuk ataupun menciptakan 

perbuatan baru komunikannya. Terbentuknya perbuatan baru komunikan 

merupakan tujuan akhir komunikator. Akan tetapi, pada sisi lain terkadang 

posisi pelaku komunikasi dalam proses komunikasi tidak selamanya 

menetap. Terkadang dia dapat menjadi sumber (pembicara) dan terkadang 

dia menjadi penerima (pendengar). Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Notoatmodjo (2007), apabila seseoran yang menerima pesan tidak dapat 

memberikan reaksi atau respon sama sekali, berarti proses komunikasi itu 

tidak pernah menghasilkan apa-apa atas setiap variabel komunikasinya 

(Herri Pieter, 2017:17). 

2.3. Retorika 

  Retorika merupakan kesenian berbicara baik, yang dicapai 

berdasarkan bakat alam (talenta) dan ketrampilan. Dewasa ini retorika 

diartikan sebagai kesenian untuk berbiara baik yang dipergunakan dalam 

proses komunikasi antarmanusia. Retorika merupakan kemampuan untuk 
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berbicara, dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. 

Dalam retorika modern, penting untuk memiliki daya ingat yang kuat, 

akurat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, 

dan pembuktian serta penilaian yang tepat (Wuwur, 1991: 14). 

  Retorika berarti pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, 

atas cara yang lebih efektif, mengucapkan kata-kata yang tepat, benar, dan 

mengesankan. Titik tolak dari sebuah retorika adalah berbicara. Dengan 

berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.3.1. Riwayat Singkat Aristoteles 

Aristoteles lahir di Stagira disebelah utara Yunani pada tahun 384. 

Ayahnya adalah dokter pribadi Amyntas II, raja Macedonia. Pada umur 18 

tahun ia mendaftarkan diri pada akademi Plato dan tinggal di situ hingga 

meninggalnya Plato pada tahun 347 SM. Ia kemudian pergi ke Assos di Asia 

Kecil dan selamah lima tahun berikutnya bekerja sama dengan sekelompok 

kecil sarjana dalam topik-topik filsafat dan biologi, dan dua tahun 

berikutnya ia habiskan di Mitylene di Lesbos. 

Pada tahun 342 SM, ia diminta kembali ke Macedonia sebagai 

tutor bagi seorang anak laki-laki yang bekalangan ini menjadi Alexander 

Agung. Ia meninggalkan Macedonia pada tahun 335 SM, kembali ke Athena 

dan mendirikan sekolah sendiri yang disebut Lyceum, dimana ia mengajar 

selama dua belas tahun. Ketika Alexander meninggal dunia pada tahun 323 
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SM ada tekanan yang kuat menekan koneksi-koneksi Macedonia, dan 

Aristoteles menjadi salah satu sasaran permusuhan. Ia kemudian 

meninggalkan Athena ke Chalcis untuk menghindari tindakan salah kedua, 

di mana orang-orang Athena membenci filsafat. Ia meninggalkan Chalcis 

pada tahun 322 dalam usia 62 tahun. 

Aristoteles adalah murid Plato tetapi bukan sebagai pengikut yang 

tidak kritis. Ia mengambil semua pengetahuan objektif bagi bidang 

kajiannya dan mengupayakan rancangan dan eksposisi yang sistematis 

dalam ilmu. Ia secara luas menulis tentang logika, fisika, sejarah alam, 

psikologi, politik, etika, dan seni. Ia juga dipandang sebagai bapak pelopor 

empirisme: yaitu suatu pandangan bahwa semua pengetahuan berasal dari 

kesan yang diperoleh dari pengalaman sensori-motorik. Ajaran-ajaran 

Aristoteles tentang ilmu alam termuat dalam karya klasik santo Thomas 

Aquinas: Summa Theologica. 

Dalam bukunya De Anima ia juga mengemukakan pikirannya 

bahwa setiap benda di duniamemiliki dorongan untuk bertumbuh dan 

menjadi sesuatu yang telah terkandung dalam dirinya sendiri. Ia 

menambahkan bahwa semua benda dalam alam semesta ini diciptakan untuk 

menjadi sesuatu, sehingga sebelum benda itu berwujud ia hanyalah sebuah 

kemungkinan. Pandangan-pandangan di ataslah yang membuat Aristoteles 

terkenal sebagai bapak psikologi. Berikut tulisan-tulisan utama Aristoteles 

antara lain: 



 

19 
 

1. Organon (Logika) 

2. De anima (mengenai jiwa) 

3. Metaphysics 

4. Nicomachean ethics. 

5. Politics 

6. The Art of Poetry 

7. Tulisan yang diterbitkan dalam bahasa inggris dalam W.D. 

Ross (ed.) The Works of Aristotie translated into English 

(12 jilid, Oxford university Press, 1981) (Ladislaus 

Naisaban, 2004: 31-32). 

2.3.2. Retorika Aristoteles 

  Dalam Buku Encyclopedia of Communication Theory, (Littlejohn 

dan Karen Foss 2009: 854), dijelaskan teori retorika merupakan tubuh 

pemikiran tentang penggunaan simbol dari manusia. Istilah retorika dalam 

penggunaan populernya bisa diartikan dengan konotasi negatif, seperti kata-

kata kosong, berbicara tanpa bahan, ornamen belaka. Definisi retorika 

pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, perbedaan 

cara berpikir dan bertindak itu dapat dipersatukan melalui retorika dalam 

praktiknya tergantung dari bagaimana menerapkan jenis kemampuan untuk 

mengungkapkan pendapat yaitu: etos, pathos dan logos. 

1. Ethos  
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Ethos- kata Aristoteles, jika anda adalah komunikan maka anda akan 

dipengaruhi oleh seorang pembicara hanya karena pembicara menampilkan 

diri sebagai seorang yang: 

a) Inteligence (Cakap atau pandai) 

b) Character- (mempunyai karakter tertentu) 

c) Goodwiil- (kemauan baik, berpikir positif) 

Jadi dalam ethos yang penting adalah bagaimana audiens melihat 

dan merasakan : 

1) Reputasi seorang komunikator yang “mengesankan” 

sebagai pribadi yang jujur, mampu mengantar pembicaraan, 

terlatih, mempunyai keahlian, dan berpengalaman. 

2) Bagaimana komunikator menujukan reputasi itu pada saat 

dia membagi pesan (sedang berbicara), misalnya 

bagaimana dia menggunakan bahasa isyarat, kontak mata, 

variasi suara, dll. 

2. Pathos  

Pathos, kata Aristoteles, kalau anda adalah komunikan maka anda akan 

dipengaruhi oleh pembicara yang dianggap mampu menciptakan dan 

manipulasi perasaan anda. Jadi pathos berkaiatan dengan emosi, artinya 

bagaimana seorang komunikator mampu menampilkan daya tarik untuk 

membangkitkan perasaan komunikan. Kemampuan itu ditunjukan oleh 

manipulasi:: 
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a) Making and calming- anger : mampu membuat komunikan 

menjadi sejuk dan marah. 

b) Love-hate : mampu membuat komunikan mencintai dan 

membenci 

c) Fear-confidence: mampu membuat komunikan merasa takut atau 

membangkitkan kepercyaan diri. 

d) Shame-shamelessness : mampu membuat komunikan merasa 

malu atau membangkitkan keberanian` 

e) Indignation-envy : mampu membangkitkan rasa berkuasa atau 

kehilangan kekuasaan. 

f) Admiration-envy : mampu membangkitkan semangat kerja atau 

mendorong orang lain bekerja keras atau tidak bekerja keras. 

3. Logos  

Logos berkaitan dengan kemampuan seorang komunikator secara intelek 

(cerdik atau pandai) mengatakan sesuatu secara rasional dan argumentatif, 

misalnya menyampaikan informasi dengan dukungan statistik, 

memberikan contoh-contoh, atau dengan kesaksian-kesaksian. (Larson, 

1986:28,30). logos meliput: 

a) Invention- kemampuan menyampaikan sebuah informasi yang 

menampilkan hukum-hukum logika (masuk akal) 

b) Arrangement- kemampuan menyampaikan sebuah topik informasi 

secara sederhana sesuai dengan posisi komunikator. 
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c) Style- kemampuan menampilkan gaya berbicara yang 

menyenangkan komunikan. 

d) Memory-kemampuan menampilkan informasi dengan gambaran 

sesuai dengan informasi yang diingat dan informasi itu berkaitan 

dengan apa yang anda ucapkan. 

e) Delivery- kemampuan berbicara efektif (Liliweri, 2010: 114-116). 

2.4. Kredibilitas  

 Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, kredibilitas adalah: 

perihal dapat dipercaya, kepercayaan (Muda, 2006: 327). Kata kredibilitas 

berasal dari bahasa inggris yaitu ”Credibility” yang artinya kepercayaan, 

keadaan dapat dipercaya, kredibilitas. Dalam arti luas kredibilitas berarti 

kesediaan kita mempercayai sesuatu yang dilakukan seseorang (Echols & 

Sadily, 2014: 194). Kredibilitas adalah kepercayaan komunikan keapada 

komunikator, kepercayaan ini berkaitan dengan profesi dan keahlian yang 

dimiliki oleh seorang komunikator. Keahlian adalah penilaian komunikan 

mengenai kemampuan, kecerdasan, pengalaman seorang komunikator. 

Komunikan biasanya akan menilai apakah komunikator itu mempunyai sifat 

jujur, tulus, sopan, dan etis. komunikator seorang atau sekelompok orang yang 

menyampaiakan pikirannya atau perasannya kepada oranglain (Effendy, 2000: 

39).  
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2.4.1. Dimensi Kredibilitas  

  Dimensi kredibilitas adalah ukuran bagi seorang komunikator, 

yang membuat ia dapat dipercaya komunikan. Ukuran ini yang yang 

menambah poin kredibilitas komunikator, sehingga ketika ia menyampaikan 

pesan, komunikan akan lebih mudah menerima pesan tersebut. 

a) Competence-kemampuan komunikator yang diperlihatkan melalui 

kewenangan (pangkat, jabatan, kepangkaran) di atas suatu subjek yang 

sedang dipercakapkan. 

b) Character-yang diperlihatkan oleh moral komunikator. 

c) Intention- motif atau maksud yang mendorong komunikator mengatakan 

sesuatu 

d) Personality- yakni perasaan kedekatan (proximity) antara komunikan dan 

komunikator (kesamaan psikilogi, sosiologis, antropologi, sering 

mempengaruhi “rasa kedekatan” antara komunikan dan komunikator)  

e) Dynamics- dinamika yang di perlihatkan oleh seorang komunikator 

(Liliweri, 2010: 116) 

2.5. Kredibilitas Komunikator 

 Kredibilitas komunikator adalah suatu kepercayaan dari pihak lain 

kepada seseorang. Dalam hal ini kredibilitas dari seorang komunikator akan 

sangat berpengaruh atas efektif tidanya penyampaian pesan kepada 

komunikan. Untuk penyampaikan pesan yang ‘penting’ atau ‘resmi’, 

komunikator hendaknya merupakan orang yang mengetahui masalah atau 
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sangat kompaten di bidangnya sehingga khalayak (komunikan) mudah 

mempercayainya (Atep A. Barata, 2003: 58). 

 Kredibilitas komunikator adalah seseorang mau menerima pesan-

pesan komunikasi dari komunikator adalah karena faktor kredibilitas 

komunikatornya. kredibilitas adalah Sifat yang harus dimiliki seorang oleh 

seorang komunikator, yakni apa yang dinyatakannya, baik secara lisan 

maupun tulisan oleh komunikan dianggap benar dan memang benar adanya 

(Effendy, 2000: 79).  

2.5.1 Tipe Kredibilitas Komunikator 

  Tipe kredibilitas yakni macam-macam hal yang melekat pada diri 

komunikator, yang membuat komunikan percaya padanya. De Vito (1978), 

mengemukakan bahwa ada tiga (3) tipe kredibilitas komunikator, yaitu : 

a) Initial credibility- yakni inisial yang menunjukan status atau posisi 

seseorang, misalnya jabatan, pangkat, gela-gelar akademik atau 

kebangsawan dan lain-lain. 

b) Derived credibility- yakni sesuatu yang mengesankan bagi komunikan 

tatkala komunikasi sedang berlangsung, misalnya tentang kemampuan 

intelektual, moral komunikator, tentang kompentensi hingga ke 

kemampuan untuk mengekspresikan kata-kata melalui bahasa isyarat 

(non verbal). 
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c) Terminal credibility- yakni hasil yang diperoleh akibat dua tipe 

kredibilitas terdahulu (intial dan derived), tingkat keterpengaruhan 

(Liliweri, 2010: 116). 

2.5.2 Prinsip Umum Kredibilitas Komunikator 

  Studi mengenai kredibilitas komunikator selalu memperhatikan 

beragam variabel ini, karena peranan retorika komunikator sangat menentukan 

perubahan komunikan. Berikut ini dijelaskan beberapa prinsip umum 

kredibilitas komunikator yakni: 

1) Daya Tarik 

Daya tarik komunikator merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Tak 

dapat dipungkiri bahwa audiens kerapkali tertarik pada komunikator yang 

sama suku, atau agamanya, atau tertarik pada komunikator yang hobi yang 

sama, atau juga karena komunikator tampil dengan pakaian atau asesoris 

yang menawan. 

 Dibawah ini ada beberapa kategori bentuk motif psikologis yang 

memperkuat daya tarik komunikator: 

 Daya tarik fisik 

 Kesamaan 

 Keyakinan dan kepercayaan 

 Sikap 

 Derajat perbedaan kedekatan personal (Liliweri, 2006; 87) 
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2) Faktor Dinamis 

Audiens akan lebih mudah menerima pesan dari komunikator yang tampil 

dengan dinamika tinggi. Artinya, audiens lebih mudah menerima 

informasi dari komunikator yang tampil enerjik, aktif dan hidup.  

3) Motif 

Faktor motif atau alasan pendorong komunikasi turut menentukan 

persuasi, atau berpengaruh pada penerimaan pesan oleh audiens. Audiens 

suka menerima informasi dari komunikator yang secara terang-terangan, 

jujur, dan terbuka menyatakan maksud berkomunikasi.  

4) Kesamaan 

Kesamaan atau similarity merupakan salah satu faktor yang memudahkan 

penerimaan pesan oleh audiens. Audiens lebih tertarik pada komunikator 

yang mempunyai banyak kesamaan dengannya, misalnya minat, hobi, 

pilihan politik, asal sekolah, asal suku bangsa, dan lain-lain 

5) Dapat Dipercayai 

Penerimaan audiens terhadap informasi tergantung dari komunikator yang 

dapat dipercaya. Hal “dapat dipercayai” ini dapat terasa dari ungkapan 

kata-kata verbal maupun non verbal (bahasa tubuh, mimik muka, kontak 

mata). Faktor kepercayaan itu berkaitan dengan reputasi seseorang 

komunikator yang dihubungkan dengan jabatan, pangkat, pendidikan, 

pengalaman dari seseorang komunikator (Liliweri, 2006; 85-91).  
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2.6. Kotbah 

Ada beberapa definisi kotbah berdasarkan konteknya masing-

masing. Pengertian kotbah secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesis adalah pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama), (KKBI, 

2001: 564). 

Sedangkan dalam konteks religi, P. H. Pouw menguraikan 

pengertiannya dalam bukunya uraian singkat tentang homiletik ilmu berkotbah 

adalah sebagai berikut:  

1. Kotbah adalah suatu pembicaraan yang menerangkan jalan keselamatan 

manusia melalui yesus kristus: yang dilakukan oleh mulut manusia, supaya 

menjadi kesaksian bagi manusia yang lain (2006:9) 

2. Kotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan, dan dilakukan oleh 

sendiri, kemudian diutarakan dengan tegas dan nyata, supaya menjadi 

kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang lain (2006:10) 

Susunan kotbah pada dasarnya sama dengan pidato biasa. 

Perbedaanya hanyalah terletak pada isinya saja, yakni pidato berbicara 

tentang hal-hal umum, sedangkan kotbah berbicara tentang ajaran agama. 

Kotbah dibagi atas tiga bagian yaitu: 

1. Pendahuluan  

Kaidah satu-satunya yang tetap berlaku mengenai 

pendahuluan adalah bahwa kalimat-kalimat yang pertama 

segera menarik perhatian jemaat, karena andaikata 
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pendengar-pendengar sudah merasa bosan pada permulaan 

kotbah, mungkin sekali mereka akan melayangkan 

pikirannya atau mengantuk sepanjang kotbah itu 

(Rothlisberger, 2009:61). 

Pendahuluan dipakai untuk maksud dan tujan khusus, 

oleh karena itu pada bagian ini harus dikemas semenarik 

mungkin. Tujuan pendahuluan dalam sebuah kotbah 

adalah: 

1. pendahuluan sebagai daya tarik kotbah 

dalam hal ini, pendahuluan yang tepat dipakai untuk 

menarik perhatian jemaat. Melalui pendahuluan yang 

menarik hati, dapatlah perhatian mereka diikat. Jika dari 

permulaan jemaat tidak menaruh perhatian, mungkin 

sampai kotbah selesai, mereka tidak ada perhatian sama 

sekali. Sebab itu, pendahuluan perlu disusun supaya 

menjadi alat penggugah perhatian bagi kotbah tersebut. 

2. pendahuluan sebagai penyuluh dan tema kotbah 

jangan dilupakan bahwa pendahuluan itu sebagi pelopor 

atau pandu yang menerangi tema atau pokok kotbah. 

Orang berkenalan satu sama lain dalam pertemuan 

pertama, dengan maksud supaya masing-masing akan 

berkenalan atau mengetahui seorang dengan yang lain 

lebih dekat. Demikian juga pendahuluan diumpamakan 
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pembimbing untuk lebih mengenal tema kotbah. 

Sebagaimana pintu menjadi jalan bagi orang memasuki 

ruangan-ruangan di dalam, demikian pula pendahuluan 

bagi kotbah. 

2. Isi atau tubuh kotbah 

Kalau bagian pendahuluan disebut dengan kepala kotbah, 

bagian penutup seakan-akan kakinya, maka bagian tengah atau 

isi kotbah dinamakan tubuh kotbah. 

Bagian tengah atau tubuh kotbah berisi uraian tentang apa 

yang ingin disampaikan. Pada bagian ini dijelaskan pokok-

pokok pikiran yang telah diuraikan secara singkat pada 

pendahuluan. 

3. penutup 

Inilah bagian yang terpenting dalam kotbah. Hasil kotbah 

terletak dalam lima menit yang terakhir, yaitu dalam 

kesimpulan kotbah. Ahli-ahli pidato bangsa Yunani sangat 

mementingkan kesimpulan dalam pembicaraannya, sehingga 

mereka menyebut hal itu ”suatu bantingan yang terakhir dalam 

pergulatan”. 

Kotbah adalah ikatan dari segala bab dan bagian yang telah 

diuraikan, supaya terikat dan terkunsi menjadi satu. Dengan perkataan lain apa 
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yang telah dikotbahkan dikumpulkan menjdi sebuah maksud, lalu ditutup 

menjadi sebuah kesimpulan yang ditambah pula dengan ajakan, supaya sidang 

pendengar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, pancaran keselamatan itu. 

(Pouw, 2006:31,37,40) 

2.7 Pendeta 

Pendeta adalah jabatan yang diberikan kepada seseorang melalui 

penabisan, dan tugas utamanya untuk melayani. Pendeta adalah seseorang 

yang mendapat karunia Roh Kudus untuk menjadi “penilik atau gembala 

jemaat” ia juga disebut  “penatua dan tua-tua”, dan sebagai jemaat untuk 

mengembalakan jemaat Tuhan. Jadi, seorang pendeta harus bertugas untuk 

mengembalakan jemaat. Dan sebagai gembala, dia juga harus memelihara, 

membina, membela dan menetapkan pertumbuhan gereja. Jika dilihat dalam 

bentuk pelayanannya, pendeta lebih dikenal sebagai penghotbah (Edgar Walz, 

2008;7) 

Sebagai pelayan firman yang sudah terpanggil dan sudah terdidik 

secara teologis, pendeta melakukan banyak tugas yang diketahui sebagai 

fungsi-fungsi pastoral. Fungsi-fungsi sudah termaksud memimpin kebaktian, 

berkotbah, melayani sakramen, melayani kelompok dan individu-individu 

serta mewakili jemaat untuk gereja dan dunia. Ada beberapa tanggung jawab 

yang harus dijalankan oleh seorang pendeta yaitu: 

1. Melayani sebagai pelayan utama dan pemimpin jemaat. 

2. Memperlengkapi anggota untuk melayani satu sama lain dan melayani 

semua orang. 



 

31 
 

3. Merencanakan dan memimpin kebaktian, memberitakan Firman Allah, 

melayani sakramen, melayani jemaat, kelompok maupun individu; serta 

mewakili jemaat bagi gereja dan dunia. 

4. Melayani sebagai penilik (dan konsultan) bagi organis dan pemimpin 

musik, pengurus sekolah minggu, serta berbagai bagian dan organisasai 

dalam gereja. Termaksud di sini sekolah kristen, yang berada di bawah 

pengawasan kepala sekolah. 

5. Melayani sebagai anggota penasihat bagi semua kelompok resmi dalam 

jemaat. 

6. Memegang data kegiatan resmi jemaat; perubahan keanggotaan, 

perkawinan, kematian, pembabtisan, konfirmasi dan komuni. Data ini 

merupakan milik jemaat. 

7. Mengawasi pekerjaan sekretariat kantor gereja. 

8. Membantu koster (yang bekerja di bawah pengawasan pengurus properti) 

untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan berbagai kegiatan 

depertemen dalam gereja (Edgar Walz, 2008; 8-12 ). 

 

 

 

 

 

 


