
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di Accelerated English Centre 

Medan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :  

1. Musik dapat digunakan sebagai media pembelajaran Listening yang 

menuntun siswa untuk mengerti materi ajar yang akan disampaikan. 

2. Musik dapat meningkatkan kemampuan berbahasa. Musik berbentuk 

nyanyian dengan lirik Bahasa Inggris terbukti membantu siswa mengenal 

dan mengerti kosakata baru, menerjemahkan seluruh lirik lagu dan 

memahami maknanya serta meningkatkan kecakapan melafalkan kata-kata 

Bahasa Inggris melalui bernyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris. 

3. Musik membantu kinerja otak siswa, musik merangsang otak anak dan 

meningkatkan daya ingat siswa untuk pelajaran. 

4. Musik juga mempengaruhi psikologi anak dan suasana untuk 

meningkatkan minat dan fokus siswa terhadap pelajaran yang 

disampaikan. 

5. Pembelajaran menggunakan musik sebagai media membuat siswa 

langsung berperan aktif dan terlibat langsung untuk berfikir dan 

memecahkan masalah dari awal pelajaran hingga akhir dengan tuntunan 

guru dalam pembelajaran. 



 

 

6. Musik popular yang sering kita dengar melalui media elektronik seperti 

TV, radio, internet, dll tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai hiburan 

saja tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan. 

Accelerated English Centre telah menerapkannya melalui pembelajaran 

Listening. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, 

beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Peranan musik sebagai media pembelajaran di Accelerated English Centre 

Medan sebaiknya dipertahankan. 

2. Guru lebih dibekali lagi dalam membawakan pembelajaran Listening 

Bahasa Inggris, bukan hanya dari segi Bahasa Inggris tetapi juga musik  

yaitu teknik bernyanyi dan membawakan lagu untuk dinyanyikan bersama  

siswa sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. 

3. Accelerated English Centre sebaiknya menyediakan alat sederhana seperti 

gitar ataupun keyboard untuk mengiringi siswa dalam bernyanyi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

4. Accelerated English Centre juga sebaiknya menambah fasilitas seperti 

speaker yang lebih baik untuk pembelajaran tersebut. 

5. Agar orang tua dan guru lebih memotivasi siswa untuk tidak hanya 

mendengar lagu sebagai hiburan tetapi juga sebagai sumber pengetahuan. 


