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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kasih adalah dasar dari kehidupan setiap umat Kristiani. 1 Korintus 13 

ayat 8 dan 13 menuliskan bahwa di dalam kehidupan “Kasih itu tidak akan 

berkesudahan; nubuat akan berakhir; bahasa Roh akan berhenti; pengetahuan akan 

lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, 

dan yang paling besar diantaranya ialah kasih”. 

 Kata-kata kasih memang bukan hal yang asing di telinga kita, bahkan kata-

kata kasih sudah sering dipakai sebagai tema ibadah didalam gereja. Oleh karena 

tema kasih selalu dipakai di dalam ibadah gereja, peneliti berusaha menyajikan 

ibadah dengan tema ini dengan sajian atau nuansa yang berbeda, yaitu nuansa 

etnis Dayak. Hal ini dilakukan untuk selalu menyegarkan makna kasih di dalam 

kehidupan jemaat agar kasih yang selalu kita dengar dan ucapkan tersebut tidak 

hanya menjadi sebuah kata-kata saja melainkan menjadi sebuah tindakan nyata 

yang dilakukan oleh umat Kristiani. 

  Umat Kristiani menyadari ajaran yang “spesial” dalam kekristenan adalah 

mengasihi, karena kasih adalah hal yang spesial hendaklah  juga disajikan dalam 

ibadah-ibadah kreatif yang berbeda dari minggu-minggu biasa. Salah satu bentuk 

ibadah kreatif adalah pengembangan dalam musik dan liturgi. Hal inilah yang 

peneliti lakukan dalam menyusun Tugas Akhir Musik Gereja. Peneliti 

menggunakan liturgi Gereja Kristen Indonesia yang disajikan dengan nuansa etnis 

Dayak. Secara garis besar peneliti masih menggunakan bahasa Indonesia di dalam 

liturgi, namun peneliti menyisipkan sedikit bahasa Dayak Ngaju pada beberapa 

lagu, dekorasi, dan bagian liturgi. 

  Peneliti memasukkan lagu jemaat yang mendekati nada pentatonis Dayak 

dan mengaransemen beberapa lagu untuk memberikan suasana dan nuansa Dayak 

dalam alur liturgi mulai dari prosesi pelayan ibadah masuk hingga prosesi 

penjemputan Pelayan Firman dari mimbar menuju keluar. Peneliti menggunakan 
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alat musik barat dan tradisional. Dalam hal ini porsi yang ingin ditonjolkan tetap 

yang tradisional, penggunaan alat musik barat tidak terlalu memegang peran yang 

sangat vital, akan tetapi alat ini mendukung dalam perpaduan musik. 

  Peneliti telah menentukan tema, menyusun liturgi, melatih serta 

mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini kepada 

pihak-pihak yang terlibat.  Seluruh Persiapan telah dilakukan secara maksimal 

sehingga acara sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Peneliti berharap 

melalui ibadah ini makna kasih selalu segar di hati jemaat sehingga jemaat selalu 

mewujudkan kasih di dalam kehidupan mereka. Selain itu, jemaat juga bisa 

mengenal kebudayaan Suku Dayak, terkhusus bahasa dan musik etnis Dayak. 

 

B.  Saran 

 Sebuah Tugas Akhir  yang bisa terlaksana dengan baik tentu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukung. Diantaranya adalah dalam ketepatan memilih 

tema tugas akhir, pemilihan repertoar yang tepat untuk mendukung tema tersebut, 

memilih anggota paduan suara dan pemusik yang memiliki peran penting dalam 

keberhasilan sebuah tugas akhir. Kerjasama yang baik didalam kepanitiaan sebuah 

tugas akhir juga sangat dibutuhkan agar tugas akhir tersebut dapat terlaksana 

dengan baik. Dalam hal ini, koordinasi kerjasama dengan pihak gereja, penyedia 

konsumsi, dekorasi, dokumentasi, dan sebagainya perlu dilakukan jauh-jauh hari, 

agar koordinasi dapat terjalin dengan baik. 

  Gereja perlu terus mengupayakan kontekstualisasi peribadatan kristiani ke 

dalam budaya lokal, agar umat bisa menghayati ibadah yang dilakukannya dan 

lebih mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah dengan pendekatan 

budaya sendiri yaitu budaya Indonesia. 


