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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan 

mengenai Prespektif guru pada penggunaan lagu sesuai tema dalam pembelajaran 

anak usia dini. Di Sepuluh lembaga pendidikan anak usia dini di Kota dan 

Kabupaten Bandung. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Tujuan guru pada penggunaan lagu sesuai  tema dalam pembelajaran  

Dari hasil temuan dari para partisipan memberikan pandangan bahwa 

persepktif guru tentang penggunaan lagu sesuai tema  dalam pembelajaran anak 

usia dini secara keseluruhan tredapat dampak terhadap pendidikan berkarakter 

serta pengembangan dari segala aspek yang di tuju sesuai dengan kurikulum 

pendidikan anak usia dini yaitu, aspek bahasa, moral dan agama, psikomotor 

terdiri dari motorik kasar dan motorik halus, aspek kognitif, logika matematika 

dan sains, aspek seni budaya dan lingkungan, seringnya bernyanyi anak-anak 

menjadi hafal lagu-lagu sunda, jawa, bahasa inggris, bahasa arab dan yang 

lainnya. 

2. Lagu sesuai tema yang digunakan dalam pembelajaran 

Lagu sesuai tema yang digunakan disesuaikan dengan tema dan sub tema 

tiap hari dan tiap bulannya dalam kegiatan pembelajaran. kegiatan 1) lagu 

pembuka di hari Senin; setelah upacara bendera, Aku anak cerdas, tejing tejing 

dan senam pagi, bila aku berdo’a. 2) lagu di pijakan ketika belajar punya teman, 

Pilih Teman, Gajah, hafalan Al-Ikhlas, An-Nas, Kurupuk Buled, rumah, sasatoan, 

kembang api,  Bendera, one and one, the color dan animals. 3) Lagu ketika 

pijakan saat istirahat, yaitu lagu Tepuk tangan tepuk tangan, Dolanan, Kuring 

boga babaturan, aku anak paud, Tututut, Disini teman di sana teman. 4) Lagu 

ketika kegiatan penutup, kawan kawan marilah Pulang, Sayonara, Jika Aku 

Berdo’a  sambil posisi berdiri. 

3. Pandangan guru bagaimana cara memilih lagu sesuai tema dalam 

pembelajaran. Anak usia dini.  
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Kemampuan memilih lagu sesuai tema dalam pembelajaran ke anak guru 

memiliki landasan yang kuat tentang teknik pemilihan lagu sesuai tema. Sesuai 

dengan tema saat pembelajaran hari itu, mudah dan cepat di hafal oleh guru dan 

anak mengikutinya, riang, senang dan gembira, anak mengikuti pola nada dan 

irama,untuk anak mudah serta cepat mengingat dan sesuai kemampuan anak, lirik 

dan musik enak di dengar. 

4. Pandangan guru pada penggunaan lagu  sesuai tema dalam pembelajaran anak 

usia dini.  

Ketika mengajarkan lagu sesuai tema setiap guru mempunyai teknik dan 

cara-cara tersendiri menurut kreativitas dan kemampuan guru saat mengajar. Guru 

dapat membaca situasi dan kondisi yang layak ketika akan memberikan lagu 

sesuai tema baru. Guru - guru berusaha selalu melalui tahapan di bawah ini jika 

akan memperkenalkan lagu sesuai tema dalam pembelajaran anak usia dini. 

1)Kondisi anak sudah siap dan kondusif untuk mendengarkan guru bernyanyi, 

2)Guru menyebutkan tema dan sub tema lagu sesuai tema yang akan di 

nyanyikan, 3)Menyanyikan lagu sesuai tema sampai anak anak bisa, 

4)Menyebutkan lirik lagunya sesering mungkin, 5)Mendengarkan nada dan sesuai 

tema irama musik melalui kaset lagu sesuai tema tersebut, 6)Menyanyikan lagu 

sesuai tema bersama dengan dipandu guru, 7)Menyanyikan dengan aba-aba guru 

dengan hanya menyebut judul lagu, 8)Anak berkelompok untuk menyanyikan 

lagu sesuai tema sendiri, 9)Anak bernyanyi sendiri ke depan. 

5. Lagu sesuai tema yang digunakan sesuai dengan tempat, jenis, kegiatan serta 

tema kegiatan pembelajaran hari itu kesesuaian waktu ketika menggunakan 

lagu tersebut hal ini akan mempermudah guru dalam memilih lagu sesuai tema 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. 

6. Pesan lagu sesuai tema yang digunakan dalam pembelajaran.  

Dengan lagu sesuai tema yang dinyanyikan mempunyai pesan dan yang 

dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini yaitu : 

Aspek agama dan moral akan bertambahnya kecintaan iman dan 

ketaqwaan anak melalui lagu sesuai tema, surat pendek dan artinya. (1)Aspek 

bahasa akan mempermudah anak dalam perbendaharaan kata dan bahasa baru 
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terutama bahasa daerah, bahasa arab dan bahasa inggris. (2)Aspek perkembangan 

kognitif, meningkatkan daya ingat, mendengar, melihat lagu sesuai tema dengan 

cepat. (3) Aspek perkembangan sains, meningkatkan kecintaan anak terhadap  

hal-hal baru tentang tumbuhan dan sekeliling lingkungan hidup ciptaan Allah. 

(4)Aspek perkembangan sosial emosional, meningkatkan kemandiriaan dan kerja 

sama yang positif antara guru dan anak didik, anak didik dengan teman sebayanya 

.(5)Aspek perkembangan fisik motorik (kasar dan halus) meningkatkan gerak 

tubuh yang sesuai nada dan irama, meningkatkan kreativitas anak dalam seni 

mewarnai, menggambar melalui lagu sesuai tema.(6) 

 

B. Implikasi 

Mengulas dari uraian yang telah dikemukakan diatas terdapat implikasi 

sebagai berikut. 

1. Pandangan guru tentang penggunaan lagu sesuai tema dalam pembelajaran 

anak usia dini yaitu membuat anak riang dan gembira. Guru masuk pada dunia 

anak melalui lagu sesuai tema dapat dengan mudah meningkatkan 

perbendaharaan kata dan secara kognitif anak mudah mengingat lagu sesuai 

tema. 

2. Ketepatan lagu sesuai tema dipilih sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

dengan pendidikan berkarekter pada anak usia dini sehingga saat digunakan. 

Praktekan dan diaplikasikan dalam pembelajaran guru mempunyai metode 

yang mudah dan terprogram dalam penggunan lagu sesuai tema. 

3. Guru mengetahui kapan lagu sesuai tema digunakan mampu menyesuaikan 

situasi kondisi anak serta tempat dan media yang mendukung untuk 

menyampaikan lagu sesuai tema yang bermakna serta syarat dengan pesan dan 

kesan pada setiap lagu sesuai tema. 

 

C. Rekomendasi 

Penelitian di PAUD Kota dan Kabupaten Bandung dari hasil wawancara, 

hasil catatan lapangan dan hasil dokumentasi. Peneliti dapatkan ada beberapa 

yang ingin peneliti sampaikan sebagai rekomendasi bagi para peneliti atau pihak-
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pihak terkait. Adapun rekomendasinya dapat melakukan penelitian mengenai 

Perspektif Guru Tentang Penggunaan Lagu sesuai Tema Pada Pembelajaran Anak 

Usia Dini di lembaga PAUD dengan jenjang lainnya. Seperti Kelompok Bermain 

(KOBER) atau Play Group. Bahkan dapat diterapkan di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) sebagai media terapis bagi anak-anak Disabilitas dengan pendekatan yang 

berbeda. Dengan hasil karya lagu-lagu sesuai tema ini memudahkan guru SD dan 

Mi untuk dapat menggunakannya sebagai koleksi lagu lagu sesuai tema pada 

pembelajaran tersebut. 

 

 

 

 


