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ABSTRAK 

 

Lagu dolanan anak tradisional tepat untuk pendidikan anak. Hal ini karena anak 
memiliki waktu luang dan tempat untuk bermain serta bernyanyi, baik secara individu 
maupun  bersama-sama. Dahulu, kebanyakan anak-anak bermain secara bersama-sama 
berkumpul di tengah lapang saat bulan purnama bersinar, mereka melakukan aneka 
permainan dan juga menyanyikan lagu-lagu dolanan anak. Sekarang, anak lebih banyak 
bermain secara individu. Main game, game online, komputer, tablet, PS, televisi, dan 
sebagainya. Hal tersebut sebagai akibat dari globalisasi. Sebenarnya ada media bisa 
dilakukan untuk perkembangan anak. Media ini jadi ajang pendidikan. Lagu dolanan anak  
dapat menjadi aspek pendidikan karena beberapa faktor.  Pertama, tanah lapang atau lahan 
menjadikan anak-anak dapat bermain bersama. Kedua, hubungan sosial yang sangat erat 
membuat mereka saling memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain.  

Lagu dolanan anak tradisional memiliki manfaat positif dalam pembentukan karakter 
anak di kemudian hari. Di dalam lagu dolanan anak tradisional terkandung beberapa nilai 
pendidikan. Lagu dolanan anak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) Lagu 
dolanan anak tradisional yang syairnya bermuatan pengetahuan (cognitive); (2) Lagu dolanan 
anak tradisional yang syairnya memuat nilai pendidikan yaitu,  nasehat, etika, kejujuran, 
sportivitas, menghargai orang lain (affective); dan (3) Lagu dolanan anak tradisional yang 
melekat pada gerak permainan, biasanya lagu dolanan anak dinyanyikan sambil bergerak 
melakukan permainan atau dolanan (psichomotor). Tanpa mengubah dunia anak sebagai 
dunia bermain, kita tetap dapat mendidik anak sambil tetap bermain serta menanamkan rasa 
cinta pada seni budaya sendiri.  

Lagu dolanan anak dan dolanan anak tradisional dapat dijadikan sebagai media 
pendidikan anak usia dini. Hal ini karena lagu dolanan anak juga sarat dengan pendidikan 
moral, sosial, dan psikomotor. Lagu dolanan anak penting untuk dikenalkan pada anak usia 
dini yaitu usia pra sekolah dan usia sekolah anak. Pendidikan anak usia dini adalah untuk 
mendasari perkembangan selanjutnya. Melalui lagu dolanan anak tradisional, dapat dibentuk 
karakter anak seutuhnya.  
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