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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

“Aja kendhat anggonmu ndedonga (Tetaplah Berdoa)” adalah 

salah satu ayat terpendek dan tersingkat yang diambil dari kitab 1 Tesalonika 

5 : 17. Walaupun menjadi yang terpendek, ayat memiliki makna yang sangat 

dalam serta mengandung pesan yang penting untuk diperhatikan oleh jemaat 

saat ini. Di dalam Injil Lukas 18 : 1, Tuhan Yesus melalui sebuah 

perumpamaan juga mengingatkan kita untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. 

Doa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Setiap hari kita 

pasti berdoa kepada Tuhan mulai dari bangun tidur hingga malam sebelum 

tidur kita pasti berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya dan 

sarana kita untuk bisa berkomunikasi dan mencurahkan segala isi hati kita 

kepada Tuhan. Doa sebaiknya dapat menjadi rutinitas serta bentuk ibadah 

pribadi kita kepada Tuhan. 

Penggunaan konsep budaya Jawa mulai dari tata bahasa, kostum, 

dekorasi, musik hingga lagu, seluruhnya digunakan dalam ibadah kreatif 

Jawa di GKJ Salatiga. Penggunaan musik gamelan dan lagu-lagu gerejawi 

dengan nada pentatonis Jawa yang telah dinyanyikan pada ibadah Jawa 

tersebut merupakan hal yang baru bagi sebagian jemaat yang telah mengikuti 

ibadah tersebut. Walaupun merupakan hal yang baru, namun jemaat 

memberikan komentar yang positif dari ibadah yang telah berlangsung dan 

memiliki kerinduan untuk  kembali suasana ibadah yang kental akan budaya 

Jawa yang merupakan bagian dari budaya dan kehidupan orang Jawa.  

Ibadah yang dikemas dengan musik dan lagu Jawa merupakan 

salah satu pembeda dalam ibadah kreatif Jawa yang telah dilaksanakan. Hal 

ini wajar karena setiap minggu ibadah di GKJ menggunakan lagu yang 

diambil dari KPKE yang masih menggunakan nada diatonis sehingga unsur 
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bahasa Jawa yang sudah baik tidak terdukung oleh unsur nada yang bukan 

nada pentatonis Jawa. 

Penulis telah memilih lagu-lagu gerejawi dengan nada pentatonis 

Jawa yang sudah ada,  baik dari Kidung Adi, ciptaan seniman GKJ dan karya 

penulis sendiri sebagai bentuk upaya penulis sebagai jemaat muda GKJ yang 

sangat rindu untuk ikut melestarikan budaya Jawa melalui ibadah Jawa 

khususnya ibadah Jawa di GKJ. Serta ikut ambil bagian dalam 

pengembangan budaya Jawa dalam ibadah dengan mengikutsertakan warga 

jemaat dan seniman lokal gereja untuk bersama-sama membangun GKJ 

sebagai Gereja yang dijiwai oleh pilar-pilar budaya Jawa. 

Penulis juga telah mempersiapkan konsep ibadah, konsep liturgi 

serta membentuk tim produksi supaya pelaksanaan ibadah bisa berjalan 

dengan maksimal. Kiranya melalui ibadah ini jemaat GKJ semakin mencintai 

identitas budayanya sendiri yaitu budaya Jawa, serta bersama-sama bisa ikut 

serta dalam menjaga kebudayaan Jawa dalam kehidupan bergereja. 

 

B.  Saran 

Ibadah yang baik, perlu dipersiapkan secara matang oleh tim 

penyelenggara ibadah dengan memperhatikan aspek teknis maupun non 

teknis. Dibutuhkan kerjasama tim yang baik antara ketua dengan anggota tim 

penyelenggara ibadah. 

Secara teknis, tim perlu menentukan tema yang akan diangkat, 

mempersiapkan alur liturgi yang akan digunakan dalam ibadah serta 

menentukan lagu yang sesuai dengan tema yang telah dipilih, menentukan 

jadwal latihan dan melatih tim musik dan paduan suara, dan berkoordinasi 

dengan gereja dan pengkotbah serta majelis yang bertugas dalam ibadah. 

Secara non teknis tim perlu mempersiapkan dekorasi ibadah, mempersiapkan 

alat untuk gladi kotor dan gladi bersih dan saat pelaksanaan, menyiapkan 

kostum dan atribut yang akan digunakan selama ibadah hingga pengecekan 

sound system supaya ibadah dapat berjalan dengan maksimal. 
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Dalam merancang ibadah terutama liturgi, penulis memerlukan 

usaha yang lebih karena tidak adanya faktor pendukung seperti mata kuliah 

Liturgika yang bisa dijadikan dasar bagi mahasiswa untuk menyusun liturgi, 

khususnya bagi mahasiswa FSP konsentrasi Musik Gereja. Untuk menyiasati 

hal tersebut, penulis banyak membaca buku, artikel online, dan berkonsultasi 

pada Pendeta GKJ yang lebih mengerti tentang liturgi. 

 Penulis juga harus mencari banyak referensi dalam mencari lagu 

Jawa yang cocok dalam ibadah karena kurangnya sumber buku lagu Jawa 

terbitan Sinode GKJ yang memiliki nada pentatonis Jawa. Untuk mengatasi 

hal ini, penulis menyarankan supaya Sinode GKJ bisa merevisi KPKE supaya 

nada yang digunakan bisa disesuaikan dengan nada Jawa sehingga jemaat 

bisa mengenal budayanya melalui lagu yang dinyanyikan dalam ibadah. 

 GKJ sebagai gereja yang berada di lingkungan orang Jawa, 

memiliki tanggung jawab dalam memelihara, melestarikan dan 

mengembangakan budaya Jawa yang sudah melekat dan menjadi identitas 

gereja. Peran serta dukungan jemaat sangat penting karena jemaatlah yang 

berperan aktif dan menjadi faktor pendorong bagi berkembangnya GKJ. 


