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Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan, terutama bagi anak usia dini. 

Pembentukan karakter dan kehandalan sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana 

memberikan perlakuan yang tepat kepada mereka sedini mungkin. Untuk mewujudakan hal 

tersebut diperlukan seorang guru yang handal dan berkompeten. Permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimanakah pengembangan kompetensi musik yang dilakukan di Taman 

Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal Jatinegara dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tamansari. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pengembangan kompetensi musik yang dilakukan di Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul 

Athfal Jatinegara dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tamansari.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif yang menghasilkan data deskriptif tentang “Pengembangan Kompetensi Musik 

di taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Jatinegara dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 

Tamansari”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi dan analisis data interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan simpulan diolah dan kemudian diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. 

Keabsahan data diperiksa dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimulai dari 

pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan kompetensi musik yang 

dilakukan di Taman Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal Jatinegara dan Taman Kanak-Kanak 

Pertiwi Tamansari adalah Mengikuti penataran, mengikuti dan mengadakan perkumpulan, baik 

tingkat yayasan, Kecamatan, maupun, tingkat kabupaten, mengikuti lomba, dan kreativitas guru 

seperti : mengubah syair lagu yang tidak sesuai dengan tema agar sesuai dengan tema yang akan 

diajarkan, menciptakan lagu, dan menambah referensi lagu dengan cara mengumpulkan lagu 

anak dari majalah atau buku lagu dan mencari kaset sesuai dengan lagu yang ada dalam majalah 

atau buku lagu.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka simpulan yang didapatkan 

adalah pengembangan kompetensi musik yang Mengikuti penataran, mengikuti dan mengadakan 

perkumpulan, baik tingkat yayasan, Kecamatan, maupun, tingkat kabupaten, mengikuti lomba, 

dan kreativitas guru seperti : mengubah syair lagu yang tidak sesuai dengan tema agar sesuai 

dengan tema yang akan diajarkan, menciptakan lagu, dan menambah referensi lagu.. Saran yang 

dapat diberikan adalah : bagi guru diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, dan pengalamanya dalam bidang musik khusunya bernyanyi, melanjutkan 

pendidikanya ke jenjang yang lebih tinggi agar sesuai dengan tuntutan pemerintah. Bagi kepala 

sekolah selalu mendorong guru-gurunya untuk melanjutkan pendidikanya ke jenjang yang lebih 

tinggi, Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran agar pembelajaran di 

Taman Kanak-Kanak semakin baik dan kompetensi guru dapat berkembang semakin baik. 

 

 



 

 

  

 


