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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari pembahasan tiap bab sebelumnya, penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembentukan nilai karakter melalui kegiatan musik pada pembelajaran   

kelompok B di TK Khadijatul Kubra, Melalui kegiatan musik guru dapat 

membentuk karakter anak dengan memberikan pembelajaran melalui 

kegiatan belajar sambil bernyanyi diiringi alat musik, sehingga salah satu 

kegiatan ini dapat menyenangkan suasana belajar anak agar tidak 

membosankan dengan memberikan pesan-pesan melalui lagu yang 

mempunyai nilai karakter, sesuai dengan materi pembelajaran dan musik 

yang diberikan sesuai dengan karakter musik anak. Kegiatan musik pada 

pembelajaran direncanakan sesuai dengan rencana pembelajaran seperti 

memenuhi aturan keamaan, melindungi dan meningkatkan perkembangan 

anak, desain ruangan harus didasarkan dengan kebutuhan dan harus  

menyenangkan bagi anak. 

Kegiatan musik pada pembelajaran dalam membentuk nilai 

karakter anak ialah melalui lagu yang diberikan dengan menyisipkan nilai 

karakter religius, mandiri, rasa ingin tahu, disiplin dan tanggup jawab. 

Nilai karakter ini dapat dilihat pada saat anak menyanyikan lagu dan 

bermain alat musik. Lewat bernyanyi dan bermain alat musik dapat 
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melatih anak berani percaya diri sehingga anak menjadi mandiri, disetiap 

bait syair lagu yang dinyanyikan terdapat nilai karakter religius dan rasa 

ingin tahu dan dalam kegiatan musik dapat melatih anak untuk disiplin dan 

tanggung jawab atas peraturan serta tata tertib yang diberikan guru. 

2. Faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai karakter melalui kegiatan 

musik pada pembelajaran kelompok B di TK Khadijatul Kubra ialah 

karakter suara anak dan musik yang diberikan. Selain itu hal yang 

mempengaruhi dalam kegiatan musik pada pembelajaran ialah media, 

metode, materi dan evaluasi. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan analisa yang telah menghasilkan kesimpulan sebelumnya, 

maka peneliti akan mencoba memberikan saran-saran kepada pihak yang 

berkepetingan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan, dalam 

kegiatan musik pada proses pembelajaran dalam membentuk karakter anak, 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, hasil ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembentukan nilai karakter 

melalui kegiatan musik pada pembelajaran. 

2. Bagi anak, melalui kegiatan musik dapat memberikan pembelajaran 

melalui pesan-pesan yang disampaikan melalui lagu-lagu yang 

diberikan dengan menyisipkan nilai karakter disetiap lagu yang 

diberikan, tentu suasana belajar ini dapat menyenangkan bagi anak 

sehinnga pesan yang disampaikan mudah dipahami dan diingat anak.  


