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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan kajian teoritis mengenai pengaruh pembelajaran 

angklung terhadap keterampilan sosial anak kelompok B TK Al-Bayan tahun 

pelajaran 2015/2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profil awal tingkat keterampilan sosial anak sebelum melaksanakan 

pembelajaran music angklung menunjukan bahwa tingkat keterampilan 

sosial yang dimiliki anak kelompok B TK Al-Bayan berada pada 

tingkat yang bareaneka ragam, yakni sangat kurang, kurang, sedang. 

Adapun rata-rata tingkat keterampilan sosial anak sebesar 51.27, ini 

menunjukan bahwa tingkat keterampilan sosial anak kelompok B TK 

Al-Bayan sebelum diterapkan pembelajaran music angklung berada 

pada kategori kurang. 

2. Profil awal tingkat keterampilan sosial anak kelompok B TK Al-Bayan 

setelah melaksanakan pembelajaran music angklung mengalami 

perubahan secara signifikan yaitu dengan rata-rata keseluruhan 73,06. 

Hal ini menunjukan bahwa terjadi perubahan anak berada pada 

kategori baik. 

3. Pelaksanaan pembelajaran angklung dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keterampilan sosial anak kelompok B TK Al-

Bayan. Hasil analisi data menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

keterampilan sosial yang signifikan anak kelompok B TK Al-Bayan 

sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran angklung. 

B. Rekomendasi 

      Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan saran demi 

kemajuan dan juga memberikan gambaran kepada semua pihak, baik untuk 

peneliti, pihak sekolah, maupun guru tentang pengaruh pembelajaran music 

angklung terhadap keterampilan sosial anak usia dini. Adapun rekomendasi 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Guru danPendidik 
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a. Guru Hendaknya dapat menjadikan pembelajaran musik angklung 

sebagai salah satu alternatif untuk memberikan stimulus terhadap 

keterampilan sosial anak. 

b. Diharapkan guru dapat mengembangkan pembelajaran musik angklung 

untuk mestimulus perkembangan yang lain, seperti aspek 

perkembangan bahasa, motorik, kognitif dan lain-lain. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti mengenai berbagai 

macam kegiatan pembelajaran lain yang dapat menstimulus dan meningkatkan 

aspek perkembangan sosial anak. 

 


