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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah meneliti tentang  nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam lagu dolanan Lir-ilir dari berbagai unsur, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam lagu dolanan Lir-

ilir karangan Sunan Kalijaga. Yaitu : karakter untuk merangkul dan 

memesrahi siapa saja saudara sebangsa, menjadi pemimpin yang 

berakhlak baik. . 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam lagu dolanan Lir-

ilir karangan Sunan Kalijaga dalam perspektif pendidikan Islam 

meliputi penanaman sejak dini nilai akhlak islam pada anak. Mengajak 

anak untuk mencintai Allah dan alam semesta. Sikap tersebut 

menjadisalah satu penanda apakah seseorang tersebut dikatakan baik 

atau tidak baik.  

B. Saran  

Beberapa saran berikut agar dapat menjadi bahan masukan yang 

berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain : 

1. Saran kepada siswa 

Siswa hendaknya dalam bermain menyanyikan lagu lir-ilir 

tidak sekedar hanya mencari hiburan semata, namun juga 

memperhatikan nilai positif dan mampu mengambil ibrah untuk 
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diteladani. Mampu membedakan mana sifat dan perilaku yang pantas 

dan tidak pantas untuk ditiru.  

2. Saran kepada guru  

Guru hendaknya dapat memaksimalkan penggunaan media atau 

bahan atau sumber pembelajaran sastra, dalam hal ini adalah sastra 

lagu jawa. Dalam lagu selain untu bermain, terdapat amanat yang 

disampaikan pengarang yang dapat dipelajari. Disamping itu, guru 

hendaknya juga memperhatikan amanat dari sebuah sastra lagu 

sebelum memutuskan untuk menjadikan karya sastra tersebut sebagai 

bahan pembelajaran. 

3. Saran kepada peneliti lain 

Peneliti lain sebaiknya dalam meneliti lagu harus membaca 

dengan intensif. Karena dengan demikian kita sebagai peneliti akan 

lebih mudah menemukan nilai-nilai pendidikan untuk diteliti lebih 

lanjut. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan segala puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter yang Terkandung dalam Lagu Dolanan Lir-ilir 

Karya Sunan Kalijaga”. 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala 

kemampuan, namun penulis yakin hasilnya masih jauh dari kesempurnaan. 
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Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun selalu peneliti 

harapkan khususnya kepada para pembaca. 

Akhirnya penulis berdoa semoga skripsi dengan judul “Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter yang Terkandung dalam Lagu Dolanan Lir-ilir 

Karya Sunan Kalijaga” ini, dapat bermanfaat dan semoga Allah selalu 

menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang 

diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. 

 

 


