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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Atas tiga pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam penelitian ini 

(Rumusan Masalah pada halaman 4), maka dapat disimpulkan demikian: 

1.   Peranan musik didalam setiap kegiatan ibadah di GPPK Bunga Bakung 

Surakarta sangatlah penting dikarenakan musik adalah bagian vital dalam 

pujian dan penyembahan yang merupakan sarana untuk menjembatani 

jemaat untuk sampai kepada Firman Tuhan. Dalam beberapa kegiatan 

ibadah di GPPK Bunga Bakung selalu terdapat aktivitas musikal, meskipun 

dengan format yang beragam. Meski sekalipun tidak ada musik, pujian dan 

penyembahan tetap berjalan karena pujian dan penyembahan adalah 

ungkapan yang keluar dari hati, namun musik menjadi prioritas dalam setiap 

kegiatan ibadah.  

2.   Karakter atau gaya musik yang digunakan dalam setiap ibadah di GPPK 

Bunga Bakung bermacam macam, mulai dari pop, rock, dangdut, reggae, 

jazz, dan lain-lain. Tidak ada batasan tertentu yang ditetapkan oleh gembala 

setempat, namun tetap dalam batasan wajar dan mengikuti tema dari 

pengkotbah. 

3.    Respon yang penulis kumpulkan dari beberapa jemaat terhadap gaya 

musik yang digunakan dalam ibadah menunjukkan bahwa ada dua gaya 

musik yang direspon positif dan berdampak bagi jemaat. Antara lain adalah 

gaya musik Pop dan gaya musik Rock.  
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B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap peranan musik, 

gaya musik, dan respon dari jemaat GPPK Bunga Bakung, penulis menemukan 

beberapa kekurangan didalamnya. Maka dari itu, penulis memiliki beberapa 

saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan musik di 

objek penelitian tersebut. Beberapa saran yang diberikan,antara lain: 

1. Pemimpin pujian (Worship Leader): Agar pelayanan lebih berdampak, 

hendaknya kuasai setiap syair dan nada lagu-lagu dengan baik, lebih 

eskpresif, memberikan tanda atau kode kepada pemain musik dengan 

tidak mendadak agar pemain musik dapat mempersiapkan bagian lagu 

dengan baik, memilih lagu-lagu yang familiar dengan jemaat dan 

tentunya sesuai  jemaat yang usia lanjut dan yang muda agar semua 

dapat mengikuti dan meresapi setiap pujian dan penyembahan,  

membuat pelatihan untuk singer, membuat interaksi dengan jemaat agar 

bersungguh-sungguh dan ekspresif ketika lagu pujian dialunkan 

2. Penyanyi (Backup Singer): Demi mengembangkan performa dalam 

ibadah dan mempengaruhi jemaat, hendaknya ketika diatas mimbar 

lebih ekspresif dan jangan kaku, berlatih suara dua dan tiga (membagi 

suara) agar tidak monoton. 

3. Pemain Musik: Membuat pelatihan-pelatihan khusus agar dapat 

menguasai setiap instrumen dengan baik, membuat aransemen baru 

sehingga lebih bervariatif, memperhatikan kode Worship Leader 

dengan baik.  
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