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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab V ini berisikan inti dari keseluruhan pembahasan hasil 

penelitian. Bab V ini berisikan dua bagian besar dari hasil penelitian, adapun 

bagian-bagian tersebut adalah analisis data dan interpretasi data hasil 

penelitian. 

5.1.  Analisis Data 

Pada bagian analisis data ini, penulis menjelaskan tentang pendapat 

jemaat dan pendeta  mengenai tingkat kredibilitas pendeta Mel Atok dalam 

penyampaian kotbah menurut perspektif Aristoteles di jemaat GSJA 

Amazing Grace. Penulis menggunakan analisis kualitatif yakni dengan cara 

mengurai data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-

kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga akan memperoleh gambaran 

yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Poin-poin yang penulis analisis 

adalah terdiri dari tiga poin yaitu : ethos (Inteligence), pathos (Love-hate) dan 

logos (Arranfement) menurut teori Retorika klasik Aristoteles, sebagai 

berikut: 

5.1.1. Ethos 

Kredibilitas pendeta sebagai komunikator, merupakan penilaian jemaat 

tentang pribadi pendeta, cara pembawaan diri di depan jemaat serta cara 

berkomunikasi dengan jemaat. Sosok seseorang yang berbicara di depan 

publik sering dipertanyakan apakah kelebihan dan kehebatannya? dan 
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mengapa dia harus didengar dan dipercaya? Gelar seorang pendeta bisa 

menolong pribadi pendeta itu sendiri untuk dipercaya jemaatnya. 

Ethos lebih menekankan pada sosok pribadi pendeta sebagai 

komunikator, di mana dalam poin ini kepribadian dan pembawaan diri pendeta 

menjadi tolak ukur kredibilitas di depan jemaat. Ethos di bagi dalam beberapa 

bagian yakni Inteligence (cakap atau pandai), Character (mempunyai karakter 

tertentu), dan Goodwiil (Kemauan baik, berpikir positif). Namun dalam 

penelitian penulis kali ini tentang tingkat kredibilitas pendeta Mel Atok 

sebagai komunikator dalam kotbah hari minggu menurut perspektif Aristoteles 

khususnya pada bagian ethos lebih menekankan pada poin Inteligence 

(kecerdasan).  

 Inteligence (kecerdasan) 

Ethos lebih menekan pada pribadi pendeta yang pandai atau cerdas, 

dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara untuk mencari tahu 

kemampuan pendeta Mel Atok sebagai komunikator dalam penyampaian 

kotbah dan penguasaan materi kotbah ditemukan jawaban yang berbeda-beda  

dari informan yang penulis teliti. Berikut rangkuman jawaban para informan 

berikut:  

a. Dari sepuluh (10) informan yang di pilih oleh penulis pada pertanyaan 

pertama dan kedua yang berkaitan dengan gaya penyampaian kotbah 

dan penguasaan materi ada dua (2) informan mengemukan pendapat 

bahwa gaya penyampaian kotbah pendeta Mel Atok mudah 

dimengerti, padat dan jelas sedangkan penguasaan materinya menurut 
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dua informan ini tersusun dengan baik dan dapat di jelaskan kepada 

jemaat juga dengan baik. 

b. Tiga (3) informan mengemukakan pendapat bahwa gaya penyampaian 

kotbah pendeta Mel Atok yakni humor, apa yang disampaikan sesuai 

fakta. Sedangkan untuk penguasaan materi kotbah yakni sangat sangat 

bagus karena diberikan contoh-contoh kehidupan sehari-hari sehingga 

apa yang tidak dimengerti menjadi mudah dimengerti. 

c. Tiga (3) informan mengemukakan pendapat bahwa gaya penyampaian 

kotbah enerjik dan berapi-api. Sedangkan penguasaan materi tersusun 

rapi, memiliki cakrawala berpikir yang luas dimana banyak ilustasi-

ilustrasi yang disampaikan dan selalu tepat sasaran 

d. Dua (2) informan mengemukakan bahwa gaya penyampaian materi 

dan penguasaan materinya sangat mudah dimengerti, tegas dan setiap 

materi kotbah yang disampaikan menggunakan tema, yang diambil 

dari Firman Tuhan di perkuat lagi dengan teori para ahli dan di beri 

contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

5.1.2.  Pathos  

Pathos lebih menekankan pada kekuatan pesan yang di bangun oleh 

pendeta, artinya bagaimana pendeta mampu menampilkan daya tarik 

emosional, sehingga mampu membangkitkan perasaan jemaat. Perasaan 

adalah dimana kotbah yang berkaitan dengan kebutuhan jemaat dan  perasan 

jemaat setelah mendengarkan kotbah. Pathos dibagi menjadi beberapa bagian 
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penting tetapi pada penelitian penulis kali ini penulis mengambil salah poin 

yang ada dalam pathos yakni love-hate (cinta-benci). 

 Love_hate (cinta-benci) 

Untuk membangkitkan perasaan jemaat sebagai seorang komunikator 

harus mampu menampilkan daya tarik tersendiri untuk bisa membangkitkan 

perasaan jemaatnya. Dalam penelitian, penulis melakukan wawancara dengan 

sepuluh informan yang penulis pilih untuk mengetahui perasaan jemaat dalam 

hal ini cinta atau benci setelah mendengarkan kotbah dari pendeta Mel Atok. 

Berikut ditemukan jawaban seperti: 

a. Empat (4) informan mengemukakan bahwa kotbah yang disampaikan 

oleh pendeta Mel atok memberi mereka banyak pengetahuan baru 

tentang Firman Tuhan yang mereka tidak mengerti dan langkah-

langkah apa yang mereka harus tempuh. Sedangkan perasaan mereka 

setelah mendengarkan kotbah berbeda-beda yakni merasa bersalah dan 

menjadikan kotbah tersebut sebagai teguran yang nyata. 

b. Empat (4) informan mengemukakan bahwa kotbah yang disampaikan 

oleh pendeta Mel Atok menjawab kebutuhan mereka seperti bisa 

merubah perilaku mereka, mendapat solusi saat dilema dalam hal 

percintaan mereka. Sedangkan persaaan mereka setelah mendengarkan 

kotbah yakni menjadikan kotbah tersebut sebagai bahan koreksi, 

merasa damai dan tenang. 

c. Dua (2) informan mengemukakan bahwa kotbah yang disampaikan 

sangat menjawab kebutuhannya dalam hal ini solusi untuk masalah 
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yang dialami hingga membuatnya stress saat mendengarkan kotbah 

tersebut mengurangi bebannya. Sedangkan perasaannya setelah 

mendengarkan kotbah menjadi damai. 

5.1.3. Logos  

Logos berkaitan dengan kemampuan pendeta yang secara intelek 

mengatakan sesuatu secara rasional dan argumentatif. Logos lebih 

menekankan pada kemampuan komunikator mengolah pesan dan data-data 

yang faktual, agar menarik perhatian jemaat. Logos terdapat beberapa poin 

didalamnya namun pada penelitian ini penulis mengambil satu poin yakni 

arrangement (pengetahuan). Dalam penelitian, penulis melakukan 

wawancara untuk mencari tahu kualitas (benar, bukti dan faktual) dari kotbah 

yang di sampaikan pendeta Mel Atok.  

 Arrangement (pengetahuan) 

Seorang komunikator mempunyai peran penting dalam penguasaan 

materi yang disusun. Penyusunan materi kotbah memerlukan pengetahuan 

yang mendalam mengenai Firman Tuhan oleh karena itu orang yang 

menyampaikan Firman Tuhan betul-betul sudah melewati tahap pendidikan 

telogia untuk meraih gelar pendeta atau orang yang betul-betul dipercaya 

mampu dalam mengolah Firman Tuhan seperti majelis jemaat. Dalam 

penyampaian kotbah materi kotbah yang disampaikan harus sesuai dengan 

Firman Tuhan. Dalam hal ini dapat dipercaya yakni terbukti, benar dan 

faktual. Berikut ditemukan jawaban informan seperti: 
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a. Empat (4) informan mengemukakan bahwa kotbah yang disampaikan 

oleh pendeta Mel Atok benar, masuk akal dan dibuktikan lewat contoh 

dalam kehidupa sehari-hari. Sedangkan secara keseluruhan kotbah 

dapat di percaya karena berlandaskan Firman Tuhan. 

b. Empat (4) informan mengemukakan bahwa kotbah yang disampaikan 

ya masuk akal karena setiap apa yang di sampaikan dapat 

dipertanggung jawabkan dan nyata sesuai dengan kehidupan sehari-

hari. Kotbah yang disampaikan juga dapat dipercaya karena sangat 

alkitabia dan penekanannya pada pertobatan serta tidak berkompromi 

dengan yang namanya dosa. 

c. Dua (2) informan mengemukakan bahwa sangat masuk akal karena 

setiap contoh atau ilustrasi yang disampaikan diperkuat dengan Firman 

Tuhan dan teori-teori para ahli yang bekaitan dengan Firman tersebut. 

Sedangkan untuk keseluruhan pendapat tetang pendeta Mel Atok yakni 

oke, berbeda dari yang lain, mempunyai keunikan tersendiri dalam hal 

ini penekanan nada suara serta logat kupang yang kental 

Dari hasil analisis di atas, tentang tanggapan jemaat mengenai tingkat 

kredibilitas dari pendeta Mel Atok menurut perspektif Aristoteles yakni ethos, 

pathos dan logos dapat di simpulkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 5.3. 

Hasil Analisis 

 

No Perspektif Aristoteles Hasil Wawancara 

1. Ethos  Dari sepuluh informan yang di pilih oleh 

penulis pada pertanyaan pertama dan 

kedua yang berkaitan dengan ethos dapat 

disimpulkan yakni: mereka mengemukan 

bahwa gaya penyampaian kotbah pendeta 

Mel Atok sangat enerjik, berapi-api dan 

tegas serta humor sedangkan dalam 

penguasaan materinya baik yakni 

memiliki cakrawala berpikir yang luas, 

kotbah yang dikemas juga tersusun 

dengan rapi dan dapat di jelaskan kepada 

jemaat juga dengan baik sehingga mudah 

dimngerti. 

 

2. Pathos  Sepuluh informan yang di pilih penulis 

pada saat melakukan wawancara untuk 

mengetahui tingkat kredibilitas dari 

pendeta Mel Atok menurut perspektif 

Aristoteles yakni pathos dapat 

disimpulkan bahwa mereka 

mengemukakan tentang perasaan mereka 

setelah mendengarkan kotbah berbeda-

beda yakni merasa bersalah, menganggap 

sebagai suatu teguran nyata, merasa 

damai dan tenang. 
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3. Logos  Berikut adalah tanggapan kesepuluh 

informan penelitian tentang kredibilitas 

pendeta Mel Atok yakni mereka 

Mengemukakan bahwa kotbah yang 

disampaikan oleh pendeta Mel Atok 

sangat alkitabia, masuk akal, dapat 

dipertanggungjawabkan lewat kebenaran 

Firman, dan diperkuat lewat teori para 

ahli serta dibuktikan lewat contoh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

         Sumber : Data Hasil Olahan penulis, 2019 

5.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian 

Pada bagian interpretasi data hasil penelitian, penulis menjelaskan 

makna hasil penelitian ini kemudian mengkajinya dengan tinjauan pustaka 

dan data yang diperoleh dari lapangan. Dengan demikian, data ditafsirkan 

menjadi kategori  yang dilengkapi dengan kajian masalah tingkat kredibilitas 

jemaat terhadap pendeta Mel Atok sebagai komunikator dalam kotbah hari 

minggu menurut perspektif Aristoteles. 

5.2.1. Tipe kredibilitas komunikator 

Tipe kredibilitas yakni macam-macam hal yang melekat pada diri 

komunikator, yang membuat komunikan percaya padanya. Untuk mengetahui 

kredibilitas dari pendeta Mel Atok penulis akan menjabarkan tentang 

bagaimana seorang pendeta yang berperan sebagai komunikator dapat 

dipercaya melalui kotbah yang Ia sampaikan. De Vito (1978), mengemukakan 

bahwa ada tiga (3) tipe kredibilitas komunikator, yaitu : 
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1. Initial credibility- yakni inisial yang menunjukan status atau posisi 

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

kebangsawan dan lain-lain. Sebagai seorang komunikator yang berperan 

penting saat penyampaian kotbah tentunya dibutuhakan komunikator yang 

mampu mengolah isi Firman yang disampaikan dengan baik serta 

memiliki pengetahuan yang cukup akan Firman Tuhan. Oleh karena itu, 

dari hasil wawancara penulis dengan pendeta Mel Atok, penulis 

menemukan pendeta Mel Atok merupakan seorang pendeta yang sudah 

melewati banyak proses baik dalam bidang pendidikan yaitu kulia teologi 

di STT (Sekolah Tinggi Teologi) di Jakarta hingga mendapatkan gelar 

pendeta dan Ia juga seorang pendeta yang sudah tidak diragukan lagi gaya 

penyampaian kotbahnya yang sangat dikenal dan digemari oleh remaja, 

pemuda dan dewasa.  

Status atau posisi seseorang misalnya jabatan, pangkat, gelar-gelar 

dll, sudah dimiliki oleh pendeta Mel atok karena Ia sudah melewati 

pendidikan agama yakni teologi. Sehingga apa yang disampaikan betul-

betul sudah ia pelajari dan mengerti betul sebelum di sampaikan kepada 

jemaat yang mendengarkan. 

2. Derived credibility- Pada tipe yang kedua ini, lebih menekakan bagaimana 

seorang komunikator mempunyai kemampuan untuk mengolah dan 

menyampaiakan Firman dan bagaimana mengekspresikannya melalui 

bahasa tubuh yang dimilikinya (non verbal). Dari hasil wawancara penulis 

dengan 10 (sepuluh) orang informan mereka mengemukan pendapat 
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bahwa gaya penyampaian kotbah dari pendeta Mel Atok yakni tegas, 

berapi-api, nada suaranya pun naik turun dan Ia sangat bersemangat. 

Kemampuannya tersebut yang membuat jemaat semakin banyak datang 

mendengarkan kotbah yang ia sampaikan karena menurut mereka pada 

saat mereka mendegarkan kotbah yang disampaikan mereka tidak merasa 

jenuh, mengantuk, bosan tetapi membuat mereka lebih bersemangat untuk 

mendegarkan kotbah yang lebih panjang lagi. 

Hasil wawancara penulis dengan 10 (sepuluh) orang informan 

tentang kemampuan dari pendeta Mel Atok dalam mengolah Firman 

Tuhan kepada jemaat yang mendengarkan, mereka mengemukakan bahwa 

pengetahuan yang dimiliki baik pengetahuan akan Firman maupun 

pengetahuan umum sangatalah luas.  

Hal tersebut mereka sampaikan dengan berbagai alasan. salah 

satunya yakni, pendeta Mel Atok pada saat penyampaian kotbah, 

penguasaan materinya sangat baik. Selain itu, terlihat dari bagaimana 

pendeta Mel atok menyiapkan Firman yang Ia sampaikan tersusun dengan 

rapi. Mulai dari Firman yang diambil, diberi tema kemudian penentuan 

masalah serta mencari solusi dari masalah tersebut.  

Untuk memperkuat dan menjawab kebutuhan jemaat yang 

berkaitan dengan Firman tersebut pendeta Mel Atok mengambil teori-teori 

menurut para ahli yang memilki kaitannya dengan Firman Tuhan setelah 

dijelaskan baru dimasukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan perannya sebagai komunikator untuk mengolah pesan melalui 
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bahasa tubuh (non verbal) terlihat pada saat Ia sedang berkotbah biasanya 

mata, gerakan tangannya selalu ikut menjelaskan apa yang Ia sampaikan 

dan ekspresi wajah selalu mengikuti apa yang Ia sampaikan seperti marah, 

kesal, ketawa, tersenyum serta nada bicara selalu menegaskan ekspresi 

wajahnya tersebut.  

3. Terminal credibility- Pada tipe yang ketiga yakni hasil yang diperoleh 

akibat dari dua tipe di atas yakni tingkat terpengaruhnya. Dua tipe di atas 

bisa membuat seorang komunikan dalam hal ini jemaat terpengaruh 

dengan kotbah yang ia sampaikan terlihat dari bagaimana respon dari 

jemaat tersebut mengenai kotbah yang disampaikan. Dari hasil 

pengamatan penulis saat wawancara telihat bahwa setiap informan yang 

mendengarkan kotbah pendeta Mel Atok merasa diberkati, mendapatkan 

solusi dari masalah yang dialami, merasa damai dan bisa menambah 

pengetahuan mereka baik dalam Firman maupun pengetahuan Umum. 

5.2.2. Kaitan Antara Hasil Penelitian Dengan Teori yang digunakan 

Teori Retorika Aristoteles menurut buku Encyclopedia of 

Communication Theory sangat erat kaitannya dengan penggunaan simbol 

dari manusia saat menyampaikan pesan (Littlejohn, karen Foss, 2009: 

854). Pada zaman modern ini retorika lebih diartikan sebagai seni 

berbicara.  

Ada tiga unsur dalam retorika yaitu: ethos, pathos dan logos. Ethos 

dilihat dari sosok seorang komunikator, yang mempunyai kemampuan 

dalam menyampaikan sesuatu hal. Pathos berkaitan erat dengan emosional 
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dari komunikannya. Ada daya tarik dalam pembicaraan yang mampu 

sampai pada taraf afeksi dari seseorang. Logos berkaitan dengan 

kemampuan intektual seseorang. Penggunaan bahasa dan pemilihan materi 

menunjukan kepandaian dan kecerdasan komunikator. 

Untuk mengetahui kredibilitas dari pendeta Mel Atok dalam 

berkotbah penulis melakukan analisis, yang berkaitan dengan hasil 

penelitian dan Isi teori retorika Aristoteles yakni ethos, pathos dan logos.  

Pertama, ethos. Aristoteles menjelaskan bahwa komunikator 

memiliki peran penting dalam mempengaruhi komunikan lewat 

kecerdasan dalam mengolah sesuatu hal. Dari teori tersebut dikaitkan 

dengan hasil penelitian penulis tentang kredibilitas pendeta Mel Atok 

sebagai komunikator menurut Aristoteles dalam hal ini ethos. Pendeta Mel 

Atok sebagai komunikator dalam penyampaian kotbah memiliki 

kemampuan dalam penguasaan materi materi kotbah yang baik sangat 

terlihat dalam penyampaian kotbahnya yang dimana setiap kotbahnya 

sudah ditentukan tema, masalah, solusi dan selalu diperkuat dengan teori-

teori para ahli serta contohnya diambil dari kehidupan sehari-hari. Dilihat 

dari teori yang ada dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis 

kredibilitas pendeta Mel Atok dalam hal penguasaan materi dan 

penyampaiannya kotbah dapat dipercaya karena sebagai seorang 

komunikator setiap apa yang disampaikan mampu untuk 

dipertangggungjawabkan dan itu ada pada diri seorang pendeta Mel Atok. 
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Kedua, pathos. Teori ini berkaitan dengan kemampuan 

komunikator menggunakan retorika untuk mempersuasi emosi lawan 

bicaranya. Dalam hal kemampuan komunikator dalam merubah emosi 

lawan tentunya setiap pendeta mempunyai cara yang berbeda-beda. Hasil 

penelitian dan pengamatan penulis, kredibilitas pendeta Mel Atok dalam 

hal mengolah emosi lawan lewat pembawaan kotbah dan materi kotbahnya 

dapat dilihat dari dinamika suara. Pendeta Mel Atok juga terkenal dengan 

gaya pembawaan kotbah yang tegas, humoris dan berapi-api sehingga 

membuat jemaat yang mendengarkan merasa pesan yang ingin 

disampaikan sampai pada mereka, sehingga timbul perasaan yang 

berbeda-beda diantaranya merasa damai, senang, merasa bersalah. 

Ketiga, logos. Teori ini bekaitan dengan kemampuan seorang 

komunikator secara intelek (cerdik atau pandai) mengatakan sesuatu 

secara rasional dan argumentatif. Dalam hal apa yang disampaikan benar, 

terbukti dan faktual. Hasil penelitian dan pengamatan penulis apa yang 

disampaikan pendeta Mel Atok sebagai komunikator secara rasional apa 

yang disampaikan masuk akal karena setiap contoh yang diambil berkaitan 

dengan Firman Tuhan tersebut sehingga membuat jemaat yang 

mendengarkan lebih  mudah mengerti. Kotbah yang disampaikan juga 

dapat dipertanggungjawabkan lewat fakta yakni contoh-contoh, kesaksian-

kesaksian yang memperkuat akan Firman yang disampaikan. 

 

 


