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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon anak usia 3-5 tahun 

terhadap instrumen musik pada ibadah anak sekolah Minggu di Gereja Batak 

Karo Protestan Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian 

eksperimen instrumen musik yang digunakan dan anak juga ikut terlibat 

dalam memainkaninstrumen musik dalam ibadah sekolah Minggu khususnya 

kelas Balita di GBKP Yogyakarta.Penelitian dilakukan selama 9 Minggu 

terhitung dari bulan Maret 2016 sampai bulan Mei 2016. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan respon 

anak usia 3-5 tahun terhadap instrumen musik pada ibadah anak sekolah 

Minggu di GBKP Yogyakarta sebagai berikut: 

1. Anak kurang tertarik mengikuti ibadah anak sekolah Minggu 

ketika tidak ada instrumen musik dalam ibadah. Hal ini terlihat 

dari anak sering berlarian pada saat ibadah, anak cenderung lebih 

memilih bersama orang terdekatnya (orang tua, kakak, dan lain-

lain), sebagian anak tidak mau mengikuti arahan dari guru sekolah 

Minggu, dan anak cenderung tidak bernyanyi pada saat diarahkan 
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untuk bernyanyi. Anak cukup tertarik mengikuti ibadah anak 

sekolah Minggu ketika ada instrumen musik seperti Gitar, Kajon 

dan Tamborin yang digunakan untuk mengiringi ibadah. Hal ini 

terlihat dari anak cenderung mau bernyanyi dan mengerakkan 

anggota tubuhnya. Terdapat anak yang mau menampilkan dirinya 

dengan cara bernyanyi solo didepan teman-temannya. 

Anak tertarik mengikuti ibadah anak sekolah Minggu ketika 

ada instrumen musik yang baru bagi mereka seperti alto 

saxophone, baritone saxophone, trombone, dan terompet. Hal ini 

terlihat dari semua anak ikut bernyanyi sambil menggerakan 

anggota tubuhnya selama ibadah, anak lebih fokus mengikuti 

ibadah, anak lebih mudah diarahkan oleh guru sekolah Minggu, 

anak cenderung lebih mandiri dan tenang ketika mengikuti ibadah. 

Anak tertarik mengikuti ibadah anak sekolah Minggu ketika 

mereka diberikan kesempatanuntuk memainkan instrumen musik 

seperti Gitar, Kajon, Marakas, Tamborin, Gendang, dan 

Harmonika. Hal ini terlihat dari anak tidak berlarian pada saat 

ibadah, anak lebih mudah diarahkan, anak mau bersosialisasi 

dengan temannya, anak lebih percaya diri, kreativitas anak mulai 

terlihat ketika mereka memainkan instrumen musik dengan cara 

mereka sendiri. Semua anak tertarik jika diberikan kesempatan 
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untuk memainkan instrumen musik sesuai dengan keinginan 

mereka. 

2. Hambatan anak dalam merespon musik pada saat ibadah yaitu 

faktor lingkungan, ketika ibadah digabungkan dengan kelas 

lainnya (kelas Tanggung, kelas Kecil, dan kelas Remaja). Hal ini 

terlihat dari anak tidak mau bersosialisasi dengan temannya, anak 

tidak mempedulikan instrumen musik yang digunakan saat ibadah 

karena lingkungan yang ramai, beberapa anak berlarian pada saat 

ibadah dan bermain dengan mainannya sendiri. Hambatan lainnya 

yaitu ketika ibadah dilakukan di luar ruangan, anak cenderung 

tidak mempedulikan instrumen yang dimainkan, anak juga 

cenderung tidak tertarik untuk bernyanyi dan mengikuti ibadah, 

hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang membuat anak 

tidak fokus. 

3. Instrumen yang tepat untuk anak usia 3-5 tahun dalam ibadah 

sekolah Minggu yaitu Kajon, Gendang, Marakas, Harmonika, dan 

Tamborin. Hal ini terlihat dari anak mudah dalam memainkan 

instrumen tersebut. 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian mengenai respon anak usia 3-5 tahun terhadap 

instrumen musik pada ibadah Anak Sekolah Minggu di GBKP Yogyakarta 

yang sudah dilakukan, maka terdapat saran yang disampaikan sebagai berikut: 
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1. Pada saat ibadah, anak sebaiknya dilibatkan untuk ikut memainkan 

instrumen musik yang disukai oleh anak. 

2. Tidak membatasi anak dalam memainkaninstrumen musik pada 

saat ibadah. 

3. Setiap anak sebaiknya mendapatkan instrumen musik untuk 

dimainkan, agar tidak terjadi kecemburuan diantara anak-anak. 

4. Memberikan perhatian yang lebih terhadap anak khususnya dalam 

memainkan instrumen musik, hal ini untuk melihat potensi anak 

dalam hal musik yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

5. Diharapkan penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan 

topik yang sama dapat menyempurnakan penelitian ini dengan 

memberikan instrumen yang lebih banyak kepada anak. 

6. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dan institusi gereja. 
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