
 

 
Metha Bertina, 2014 
Lagu sebagai media pembelajaran pada anak usia dini di tk. Laboratorium percontohan 
universitas pendidikan indonesia 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 Lagu merupakan lantunan nada-nada yang terikat oleh irama dan kalimat-

kalimat lagunya. Pada dasarnya konsep pembelajaran yang dilaksanakan di TK 

memang menyenangkan dan untuk menciptakan suasana tersebut maka digunakan 

lagu sebagai media pembelajaran di TK.  

 Di bawah ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis lagu 

sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan perbendaharaan kata di TK Lab. 

Percontohan UPI  adalah sebagai berikut: 

1. Alasan materi dapat digunakan sebagai media pembelajaran di TK diantaranya 

adalah lagu tersebut bersifat menyenangkan anak, lagu yang diajarkan sederhana,  

lirik lagu tersebut tidak panjang (frasa pendek), memiliki lompatan interval yang 

tidak terlalu tinggi, wilayah rata-rata pencapaian nada terendah dan tertinggi 

masih dapat dijangkau oleh wilayah suara anak dan menggunakan nilai notasi 

yang sederhana, sedangkan dilihat dari makna lagu memiliki sifat lirik yang 

edukatif. Berikut adalah judu lagu-lagu yang memenuhi alasan yang di atas  dan 

digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah: Senang Hatiku Sangat Senang, 

123, Binatang apa?, Warna.  

2. Poses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam TK ini  yaitu membuat anak 

menyukai terlebih dahulu lagu yang diberikan lalu setelah anak menyukai maka 

anak menunjukkan ekspresi gembira sehingga masuk kedalam tahap menikmati, 

setelah menikmati anak diajak mempelajari lagu tersebut secara serius. Ada pula 

peran seorang guru yang memberikan contoh kepada anak-anak dalam 

mempelajari materi lagu tersebut, dan butuh kekreatifan guru dalam 
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mengembangkan kalimat-kalimat lagu meskipun masih menggunakan irama lagu 

yang sama. Penerimaan diri secara utuh terhadap anak juga membuat anak bebas 

untuk berekspresi dari lagu yang diajarkan, peristiwa ini memberikan anak 

kebebasan tanpa batas untuk mengembangkan diri anak dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

3. Hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh adalah anak senang dalam 

mengikuti lagu yang diberikan dan hal itu menjadikan anak tidak merasa sulit 

untuk diikuti dan diingat baik lirik atau pun nada-nadanya. Tidak hanya secara 

kuantitas saja tetapi secara kualitas pun anak dapat menujukkan peningkatan 

perbendaharaan kata tersebut. Hal itu ditunjukkan melalui ekspresi anak ketika 

menyanyikan lagu yang dinyanyikan sesuai dengan ekspresi mimik muka yang 

ada pada lirik lagu. Ada pula anak secara spontan dapat menyanyikan kembali 

lagu yang sudah dipelajari di rumah, atau anak dapat menjawab pertanyaan yang 

terkait dengan lirik lagu, seperti mengenal huruf, mengenal angka dan 

mengekspresikan suatu lagu. Hal ini menjadi pengalaman bermusik bagi anak 

sekaligus mendukung perkembangan anak terhadap meningkatnya 

perbendaharaan kata.  

B. Rekomendasi 

 Hasil penelitian yang berhasil peneliti ungkapkan dalam bentuk 

kesimpulan di atas, peneliti juga berkeinginan untuk mengungkapkan beberapa 

saran, khususnya untuk: 

1. Guru TK yang mengajar agar lebih mengembangan kreatif dalam mendukung 

proses pembelajaran. Sehingga tidak hanya menggunakan media lagu yang sudah 

tersedia saja tetapi dapat mengembangkannya sehingga anak pun dapat 

termotivasi terhadap perkembangan bahasanya.  

2. Orantua murid, agar memberikan pertanyaan kepada anak setelah usai anak 

sekolah. Hal ini dilakukan agar anak terus mengingat apa yang sudah dipelajari di 
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TK, sebab pengulangan dalam belajar membuat anak semakin hafal dan familiar 

terhadap kalimat lagu dan nada-nada yang dinyanyikan.  

3. Pembaca, diharapkan dapat membaca skripsi, memahami dan mengaplikasikan 

lagu sebagai media pembelajaran yang dilakukan seperti di TK ini. Sehingga anak 

memiliki peningkatan perbendaharaan kata dan perkembangan bahasa yang baik 

dan hal itu akan lebih baik jika dimulai dari  lingkungan yang terdekat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


