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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 Pada BAB V ini dikemukakan tiga hal pokok yang disajikan sebagai 

pemaknaan penelitian terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh. Tiga 

hal pokok ini terdiri adari kesimpulan, implikasi, dan saran. 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa implementasi program pelatihan organ iringan yang dilaksanakan di Gereja 

Kerasulan Pusaka merupakan hal yang baik serta dapat membawa dampak positif 

terkait perkembangan kemampuan bermain organ yang dimiliki oleh setiap 

pemain organ yang terdapat di Gereja Kerasulan Pusaka. Perkembangan 

kemampuan ini dapat dirasakan pada masing-masing individu pemain organ. 

Mereka merasakan adanya peningkatan dalam proses membaca dan memahami 

partitur lagu gereja dengan benar. Karena sebelumnya pemain organ gereja 

memainkan partitur lagu dengan cara atau konsep bermain yang kurang tepat. 

Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam program ini, 

diantaranya mengenai kurangnya waktu pertemuan yang menyebabkan waktu 

latihan partisipan menjadi terbatas. Selain itu, terdapat beberapa materi yang tidak 

efektif untuk diberikan, seperti bahan sight reading yang terlalu sedikit. 

Kekurangan lainnya terdapat pada bentuk evaluasi yang belum memenuhi 

kebutuhan kemampuan interpretasi partisipan. 

Meski begitu, pemain organ yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, 

memberikan umpan balik yang baik untuk pengimplementasian program ini. 

Sehingga program ini selanjutnya telah dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti 

serta dijadikan program resmi dari gereja guna mengedukasi serta untuk 

perekrutan pemain organ baru upaya membentuk regenerasi pemain organ di masa 

yang mendatang di Gereja Kerasulan Pusaka. Program pelatihan organ iringan ini 

sangat baik manfaatnya jika dikembangkan lebih luas untuk menjadi standard 

latihan di Gereja Kerasulan Pusaka dengan memperbaiki setiap kekurangan yang 

telah disampaikan sebelumnya.  
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5.2 IMPLIKASI 

Berdasarkan temuan yang diperoleh implikasi dari temuan ini adalah 

program yang diimplementasikan memberikan dampak positif terkait 

perkembangan wawasan setiap pemain organ mengenai konsep bermain organ 

sesuai dengan partitur yang ada. Pemain organ juga menjadi lebih peka terhadap 

setiap hal yang harus diperbaiki.  

Selain itu, pihak gereja sudah mempertimbangkan untuk memperbaiki 

secara sistem cara berlatih pemain organ yang telah ada dengan menggunakan 

program ini sebagai standard latihan yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dari 

itu, gereja hendaknya selalu memberikan dukungan yang baik untuk 

perkembangan program ini agar dapat diterapkan secara efektif. 

 

5.3 REKOMENDASI 

Pemain organ Gereja Kerasulan Pusaka hendaknya selalu meningkatkan 

kemampuan dalam memainkan instrumen ini. Karena fungsi dari musik iringan di 

gereja itu sendiri bertanggung jawab dalam membangun suasana yang dapat 

membawa jemaat merasakan hadirat Tuhan dalam beribadah. Selain itu, latihan 

yang teratur serta dengan cara yang efektif juga haruslah selalu dilakukan agar 

permainan organ bisa berkembang dan pemain organ bisa semakin memberikan 

yang terbaik untuk pelayanannya kepada Tuhan. 

Program pelatihan organ iringan ini harus dikembangkan lagi guna 

optimalisasi perannya untuk melatih dengan efektif setiap pemain organ jika kelak 

diimplementasikan secara umum menjadi program besar dari Gereja Kerasulan 

Pusaka. 
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