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ABSTRAKS
Penelitian ini berjudul Fenomena Perpindahan Jemaat Sebagai Simbol Perlawanan
Terhadap Gereja Konvensional studi kasus pada Gereja Kristen Baitany Hotel Pardede
Medan.Sejak awal perkembangannya, agama Nasrani banyak mengalami gejolak perubahan.
Perubahan tersebut dapat kita lihat dari tata cara dalam beribadah, yaitu dari yang bersifat
tradisi atau liturgis, kini ada yang bersifat karismatis dan bebas. Peneliti tertarik melakukan
penelitian mengangkat kasus ini karena ada beberapa faktor yang mendorong beberapa orang
mengikuti atau menjadi anggota jemaat gereja beraliran karismatik. Gambaran tersebut yang
membuat peneliti tertarik untuk memaparkan secara rinci faktor-faktor yang fenomena
perpindahan Jemaat Sebagai Simbol Perlawanan terhadap Gereja yang bercorak tradisional.
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tehnik
pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi
kepustakaan. Adapun yang menjadi unit analisis dan informan dan informan dalam penelitian
ini adalah 9 orang yang menjadi anggota tetap gereja karismatik. Adalah Gerakan karismatik
memberikan penghargaan terhadap agama sebagai sesuatu adikodrati (suci dan berkuasa
melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia. Gerakan ini menyadarkan gereja-gereja
mapan yang cenderung menjadi kaku (dalam hal ajaran, ibadah dan organisasi) dan lebih
mementingkan rasio (akal budi) dari pada emosi manusia
Gerakan karismatik lebih peka terhadap tantangan zaman globalisasi yang lebih
mengutamakann efesinesi dan informasi. Hal ini memudahan orang untuk mengetahui apa
yang ditawarkan oleh gerakan karismatik melalui iklan, spanduk, selebaran, website, dll.
Orang juga mudah terlibat di dalamnya baik di dalam hal keanggotaan maupun
kepemimipinan dengan cara yang tidak terbeli-belit dalam waktu yang relatif singkat
Gerakan ini memang dapat menjawab kebutuhan manusia di dunia modern dan sekuler yaitu
kebutuhan akan penghargaan sebagai manusia/person
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KATA PENGANTAR
Dengan segala kerenkdahan hati, peneliti memanjatkan segala puji dan syukur kepada
Tuhan yang saya, Yesus Kristus, Allah Bapa yang hidup, abadi dan kekal. Semua yang terjadi
pada peneliti saat ini tidak pernah akan terjadi kalau tidak karena anugerah dan kebaikanNya.
Dialah yang memberikan segala rahmat, berkat dan kesehatan yang senantiasa serta semangat
yang meneguhkan peneliti selalu di dalam kehidupan peneliti sehingga peneliti dapat
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Fenomena Perrpindahan Jemaat
Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap Gereja Konvensional (Studi Pada : Gereja
Kristen Baitany Hotel Pardede di Kota Medan)” sesuai dengan waktu yang di inginkan
oleh peneliti.
Dalam kesempatan yang baik dan sangat berharga ini, peneliti ingin menyampaikan
rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung
maupun tidak langsung di dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini, yakni :
1. Bapak Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosian.l dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Medan.
2. Ibu Dra. Lina Sudarwati, M.Si selaku Ketua Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.
3. Hormat sya dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Ria Manurung,
Msi selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus merangkap Dosen Penguji Skripsi,
yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memberikan
bimbingan berupa ide-ide, saran, nasihat, petunjuk dan kritik yang sifatnya
membangun kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
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5. Peneliti juga menghantarkan terimakasih kepada seluruh Staf Pengajar (Dosen)
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera
Utara, Medan Serta pegawai administrasi di departemen Sosiologi, Kak Fenni, dan di
Bagian Pendidikan, Kak Nur Betty yang telah membantu peneliti dalam segala urusan
administrasi.
6. Terimakasih kepada orangtuaku Bapak dan Mama yang telah banyak mendukung baik
secara materi maupun doa dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang
sebesar-besarnya kepeda orangtuaku yang saya sayangi dan sangat saya banggakan,
yang selalu memberikan kasih sayang dan dorongan semangat serta doa dan juga
perhatian yang luar biuasa kepada anak tercinta.
7. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada para informan, yakni Bapak Hezron Purba.
Kak sondang Tampubolon, Bang Marlon Marpaung, Kak Helen Nainggolan, Bang
Shony Laia, Fitri Purba yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai
oleh peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa kalian,
skripsi ini tidak akan ada hasilnya.
8. Kepada teman—teman stambuk 2007 : Dini Sayahputri, Irna Purba, Helen Siagian,
Ngadino, Ridwan dn yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di
dalam lembaran ini.
9. Akhirnya, rasa terimakasih peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait yang
telah membantu peneliti di dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini yang tidak dapat
disebutkan satu persatu di dalam lembaran ini.
Akhir kata, peneliti dengan penuh kesadaran serta segala keterbatasan dan
kemampuan yang peneliti miliki, menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan sumbangsih dari para pembaca berupa ideide, saran, dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga
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skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dandapat menjadi khazanah keputusan
yang bermutu.
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