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ABSTRAK 

 

BELLA CINDY JUWITA SIMANJUNTAK. NIM 2123140008. Kolaborasi 

Alat Musik Tradisional dan Alat Musik Modern dalam Mengiringi Ibadah 

Minggu di HKBP Tanjung Sari Medan. Universitas Negeri Medan. 2018. 

Penelitian ini membahas tentang kolaborasi alat musik tradisional dan alat musik 

modern dalam mengiringi Ibadah Minggu di HKBP Tanjung Sari Medan. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi alat musik tradisional dan alat musik 

modern, latar belakang, proses kolaborasi alat musik tradisional dan alat musik 

modern di gereja HKBP Tanjung Sari Medan. Penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi peneliti, maupun 

pembaca nantinya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian dilakukan di gereja HKBP Tanjung Sari, Jl. Setia Budi No. 11, Medan. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017. Populasi penelitian ini 

adalah alat musik tradisional dan alat musik modern yang digunakan dalam 

mengiringi Ibadah Minggu di HKBP Tanjung Sari Medan. Sedangkan Sampel 

dalam penelitian ini adalah Taganing, drum, keyboard, gitar akustik, gitar bass, 

saxophone  yang digunakan mengiringi Ibadah Minggu di HKBP Tanjung Sari 

Medan. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui alat musik tradisional 

dan alat musik modern yang digunakan dalam mengiringi Ibadah Minggu di 

HKBP Tanjung Sari Medan, lagu-lagu yang digunakan, dan proses kolaborasi alat 

musik tradisional dan alat musik modern di gereja HKBP Tanjung Sari Medan. 

Alat musik tradisional dan alat musik modern yang digunakan dalam mengiringi 

Ibadah Minggu di HKBP Tanjung Sari Medan, yaitu: Taganing, drum, keyboard, 

gitar akustik, gitar bass, saxophone. Lagu-lagu yang digunakan dalam mengiringi 

Ibadah Minggu di HKBP Tanjung Sari Medan, dan proses kolaborasi alat musik 

tradisional dan alat musik modern di gereja HKBP Tanjung Sari Medan. 
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