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ABSTRAK 
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PADA ANAK KELOMPOK B DI TK PERTIWI 03 TAMBAK 
MOJOSONGO BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

 
Sundari, 520080062, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 55 halaman 

 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak melalui 
bermain peran. Penelitian menggunakan Penelitian Tidakan Kelas / PTK 
dilakukan pada Kelompok B di TK Pertiwi 03 Tambak Mojosongo Boyolali tahun 
Pelajaran 2011/2012. Subyek penelitian ini adalah anak Kelompok B TK Pertiwi 
03 Tambak Mojosongo Boyolali sejumlah 20 anak. Pengumpulan data 
peningkatan rasa percaya diri dikumpulkan melalui observasi dan catatan 
lapangan. Data dianalisis menggunakan tabulasi. Hasil analisis data menunjukkan 
yang signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan rasa 
percaya diri anak melalui bermain peran.Sebelum dilakukan tindakan Prasilkus, 
rasa percaya diri anak berada pada 41%. Setelah dilakukan tindakan dengan 
menggunakan permainan bermain peran, rasa percaya diri anak menunjukkan 
peningkatan yakni pada siklus I mencapai 52%, siklus II  mencapai 74%, dan 
siklus III mencapai 84%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bermain peran 
dapat meningkatkan rasa percaya diri anak pada kelompok B di TK pertiwi 03 
Tambak Mojosongo Boyolali. 
 
Kata kunci : Rasa percaya diri, Bermain peran  
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Pendahuluan 

 Pendidikan Taman Kanak – Kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan jalur 
formal. Pendidikan anak usia dini / PAUD pada hakekatnya adalah pendidikan 
yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menfasilitasi pertumbuhan dan 
perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan 
seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini / PAUD memberikan 
kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadiannya. Pendidikan di 
TK merupakan kunci utama dalam meraih suatu keberhasilan atau kesuksesan. 
Keberhasilan anak dimulai ketika anak memasuki Taman Kanak – Kanak karena 
di Taman Kanak – Kanak anak dapat bereksplorasi, menggali kemampuan yang 
dimilkinya, menunjukkan kemampuan rasa percaya diri sehingga pola pikir dan 
kemampuan yang dimiliki anak menjadi berkembang dan meningkat. 

Kemampuan yang dikembangkan di TK adalah kemampuan kognitif, sosial, rasa 
percaya diri dan fisik motorik. Dari berbagai kemampuan tersebut yang dapat 
ditingkatkan dengan menggunakan permainan bermain peran dengan kata lain 
kemampuan rasa percaya diri.Rasa percaya diri penting bagi anak, karena dengan 
anak mempunyai rasa percaya diri dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dan 
masalah, setelah anak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah anak 
akan lebih percaya diri. Rasa percaya diri memberi peran banyak dan penting bagi 
anak. Anak mempunyai rasa percaya diri bila ada yang memotivasi, memberikan 
stimulus atau rangsangan tentang rasa percaya diri kepada anak sehingga anak 
akan terbiasa percaya diri dan mempunyai rasa percayadiri yang tinggi. Namun 
sebaliknya, apabila anak tidak mempunyai rasa percaya diri anak akan tumbuh 
menjadi pribadi yang kurang sehat dan mandiri. Sehingga apabila anak 
mempunyai pekerjaan atau tugas dan masalah tidak akan  selesai dan tergantung 
kepada orang dewasa.Kemampuan rasa percaya diri anak TK Pada umumnya anak 
– anak secara bertahap berubah dari melakukan berbicara didepan bersama – sama 
lalu mau bermain bersama – sama untuk menunjukan kemampuannya, 
berkembang menjadi mempunyai percaya diri melalui : (1) Memperlihatkan rasa 
senang; (2) Bersedia memberi dan menerina bantuan; (3) Berani berbicara 
didepan kelas; (4) Berani menyatakan sesuatu secara langsung dan terus terang. 
Anak – anak biasanya mampu mengembangkan rasa percaya diri melalui bermain 
bersama dan mengobrol sama teman. Namun kenyataannya kemampuan rasa 
percaya diri anak TK kelompok B TK Pertiwi 03 Tambak Mojosongo Boyolali 
masih rendah. Hal ini ditandai dengan kemampuan rasa percaya diri pada anak 
kelompok B masih malu – malu dalam jika disuruh maju ke depan kelas masih 
malu, belajar di sekolah sendiri, cara berteman anak masih mau menangnya 
sendiri. Penyebab rendahnya kemampuan rasa percaya diri pada anak kelompok B 
di TK Pertiwi 03 Tambak Mojosongo Boyolali karena pembelajaran yang 
disampaikan guru pada anak masih monoton, kurang bervariasi, kurang menarik, 
sehingga membuat anak menjadi bosan dan minat belajarnya menjadi berkurang. 
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Landasan Teori 

Menurut Lie (2003:4). Percaya diri adalah individu yang sehat dan mempunyai 
rasa percaya diri yang memadai. Percaya diri artinya yakin akan kemampuannya 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Karena dengan percaya diri 
seseorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan menjalani 
kehidupan, mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusan sendiri. 
 
Menurut Carol Seefelddt, 2008: 169.Percaya diri adalah sifat yang bisa dan mau 
belajar, dapat mengendalikan perilaku diri sendiri, dan berhubungan dengan orang 
lain secara efektif melalui bermain peran. Untuk itu langkah pertama dalam 
bimbingan adalah meyakinkan anak bahwa bahwa mereka benar-benar 
mengetahui diri sendiri dan mengendalikan perasaan positif terhadap diri mereka 
sendiri. 
 

Menurut Yoder and Proctor (1990: 5)  mengatakan bahwa seseorang yang 
memiliki rasa percaya diri, memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Aktif tetapi 
tidak over; (2) Tidak terpengaruh oleh orang lain; (3) Supel/mudah bergaul; (4) 
Berpikir positif dan bertanggungjawab; (5) Tidak mudah putus ada;(6) Mudah 
bekerja sama; (7) Mempunyai jiwa pemimpin.  
 
Menurut Lie (2003: 4) terdapat ciri-ciri perilaku yang mencerminkan rasa percaya 
diri antara lain : (1) Yakin kepada diri sendiri; (2)Tidak tergantung pada orang 
lain;(3) Tidak ragu-ragu; (4) Merasa dirinya berharga; (5) Tidak menyombongkan 
diri; (6) Memiliki keberanian untuk bertindak.  
 
Nurlaila, Tienje, dan Iskandar (2004:25). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan rasa percaya diri anak yaitu intervensi keluarga, intervensi 
lingkungan (sekolah), gizi, baik gizi fisik maupun gizi mental : 1) Lingkungan 
Keluarga Menurut Tienje (2004:98) menyatakan bahwa perhatian orang tua 
terhadap kemampuan anak akan berpengaruh positif terhadap kemampuan rasa 
percaya diri anak, sedangkan ketidakpercayaan orang tua terhadap kemampuan 
anak akan berpengaruh negative pada kemampuan rasa percaya diri anak. 2) 
Lingkungan Sekolah Program yang dibuat oleh sekolah yaitu program yang 
memotivasi anak untuk menyukai belajar dan merasa tertarik untuk melaksanakan 
tugas-tugas sekolah dengan cara menerapkan metode pembelajaran secara 
menarik sehingga anak terlibat aktif dalam situasi pembelajaran. Hal ini dapat 
mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan rasa percaya dirinya dengan 
baik. Beberapa komponen yang terdapat disekolah antara lain guru, siswa, bahan 
ajar, media pembelajaran dan metode belajar. 3) Kesehatan adalah suatu bahan 
yang perlu didapat supaya pertumbuhan baik dan sempurna. Pemenuhan 
kesehatan yang baik untuk fisik dan mental berpengaruh terhadap beberapa aspek 
perkembangan anak. a) Kesehatan Fisik sangat berguna bagi pertumbuhan anak, 
seperti zat makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan 
lain-lain untuk mengatur metabolism tubuh. Sehingga akan dapat merespon semua 
stimulus yang diberikan. b) Kesehatan Mental Menurut Iskandar (1999:78), 
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sebagaimana kesehatan fisik harus diberikan sesuai dengan usia dan kondisi anak, 
maka demikian pula pemberian kesehatan mental harus disesuaikan dengan usia 
dan kondisi anak. Sebagai guru kita harus bisa memberikan motivasi, rasa percaya 
diri, dan tempat untuk keluh kesah anak, sehingga akan memperkuat mental anak. 

Menurut Batterhaim dalam Elizabeth B Hurlock (1988:15) menyatakan bermain 
peran adalah bermain aktif dimana anak-anak melalui perilaku dan sifat percaya 
diri yang tinggi, berhubungan dengan materi/situasi seolah-olah itu atribut yang 
lain ketimbang yang sebenarnya. 
 
Bermain peran adalah bentuk permainan dimana seorang anak dapat menjadi apa 
yang dimiliki seperangkat perilaku tertentu yang unik seperti guru, dokter dan 
juga orangtua. Bermain peran adalah hal yang penting bagi seorang anak karena 
dapat mengembangkan potensi spiritual, emosional, intelektual, sosial dan juga 
fisiknya. (htttp://www.antara co id) 

 
Menurut Mayke (2007:57) Bermain peran atau bermain khayal termasuk salah 
satu jenis bermain aktif, diartikan sebagai pemberian atribut tertentu terhadap 
benda, situasi dan anak memerankan tokoh yang ia pilih. Apa yang dilakukan 
anak tampil dalam tingkah laku yang nyata dan dapat diamati dan biasanya 
muncul rasa percaya diri. 
 
Menurut Santosa (1995:2) Metode mengajar bermain peran merujuk pada dimensi 
pribadi dan dimensi sosial kependidikan. Ditinjau dari dimensi pribadi, 
diupayakan untuk membantu anak didik menemukan makna dari lingkungannya 
yang bermanfaat dan dapat memecahkan problem yang tengah dihadapi dengan 
bantuan kelompok sebayanya (peer group). Sedangkan ditinjau dari dimensi 
sosial, metode ini memberi kesempatan kepada anak didik untuk berkerjasama 
dalam menganalisis situasi – situasi sosial terutama hubungan anatara pribadi 
mereka. 
 
Menurut Hamalik (2006:97) Adapun jenis-jenis bermain peran Bermain Peran 
Mikro : a) Dalam bermain peran mikro anak memainkan alat tertentu untuk 
dimainkan, seperti boneka, boneka tangan, mobil-mobilan atau binatang dari 
plastik. Pada tahap ini anak sudah mengembangkan kemampuan rasa percaya diri. 
Bermain peran mikro anak mempunyai minat pada personifikasi, karena mereka 
masih senang berbicara dengan benda mati dan biasanya mereka menciptakan 
percakapan sendiri. Bermain Peran Makro; b) Bermain peran makro merupakan 
cara bermain peran dimana anak secara langsung menjadi seseorang yang mereka 
inginkan seperti ayah, ibu, tante, polisi, pilot, dokter, petani dan berbagai macam 
peran lainnya. Meskipun anak-anak masih menggunakan setting atau keadaan 
lingkungan disekitarnya, pada tahap permain peran makro anak sudah mampu 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, anak juga dilatih untuk bekerjasama 
dan terlibat dalam percakapan yang terarah. Ketika anak sudah mampu bermain 
peran makro, berarti anak sudah menunjuukkan kemampuan kognitif yang cukup 
baik, karena bermain peran makro membutuhkan banyak sekali keterampilan baik 
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itu bahasa, rasa percaya diri, kreatifitas, daya cipta, inisiatif, keberanian, 
kerjasama, dan kejujuran. 

 
Menurut Bredekamp copple (1997:5) manfaat bermain peran di antaranya adalah : 
a)Bermain peran membantu anak membangun konsep dan pengetahuan melalui 
rasa percaya diri anak dengan orang lain, misalnya pengetahuan tentang sekolah 
yang dibangun anak melalui informasi yang berbicara atau mengobrol dengan 
orang lain ( termasuk teman sebayanya). b) Bermain peran membantu anak 
mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. Anak 
– anak yang bermain “dokter – dokteran” harus perfikir dimana ruang dokter, apa 
yang dipergunakan sebagai stetoskop. Anak juga berfikir tugas dokter bagaimana 
dan karakteristik dokter yang diperankan bagaimana. c)Bermain peran membantu 
anak mengembangkan kemampuan berfikir abstrak misalnya ketika anak bermain 
peran telepon – teleponan, anak belajar memahami perspektif orang lain, serta 
cara memecahkan masalahnya. d) Bermain peran meningkatkan rasa percaya diri 
anak, perkembangan rasa percaya diri anak  yang terdapat dalam bermain peran 
diantaranya: 1) rasa percaya diri, yaitu percaya diri dalam mengambil keputusan 
saat bermain sama temannya dan memecahkan masalah; 2) kerja sama, yaitu 
percaya diri dalam mengerjakan tugas, saling membantu sama temannya. 
 
Menurut Uno(2007:26-27)Tahapan bermain peran menurut antara lain ada tujuh 
langkah : a) Pemanasan (warming up) : pendidikan memperkenalkan anak didik 
kepada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal untuk semua orang 
perlu dipelajari dan menguasainya. Proses pemanasan adalah menggunakan 
permasalahan dengan jelas disertai contoh. b) Memilih pemain (partisipan ) : 
pendidik dan anak didik membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan 
yang akan memainkannya. c) Menata panggung/tempat : pendidik mendiskusikan  
dengan anak didik tempat dan bagaimana peran itu akan dimainkan serta apa saja 
kebutuhan yang diperlukan. Penataan panggung atau lokasi dapat sederhana atau 
kompleks. d)Pembagian peran : pendidik menawarkan  beberapa anak didik 
sebagai pemain peran serta sekaligus terlibat dalam bermain peran. e)Memainkan 
peran : bermain peran dilaksanakan secara spontan. f) Diskusi dan evaluasi : 
pendidik dan anak didik mendiskusikan  permainan yang telah dilakukan dan 
melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. g) Pengalaman dan 
kesimpulan : anak didik diajak untuk berbagi pengalaman tentang tema permainan 
peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. 

Menurut Garssay dalam Bark (1994:33) bermain peran akan dapat membantu 
anak mencoba berbagai peran sosial yang diamatinya, melepaskan 
ketakutan/kegembiraannya, mewujudkannya. Selain kerjasama dan bergaul  
dengan anak-anak lainnya. 

Menurut Lilik (2010) dalam penelitiannya, ia mengemukakan bahwa interaksi itu 
sangat penting diperlukan sebagai alat untuk mencapain tujuan tertentu. Tujuan 
ini tentunya dalam meningkatan kemampuan interaksi sosial anak. 
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Menurut Susilowati (2011) mengemukakan bahwa bermain peran dapat 
meningkatkan interpesonal anak. Dengan bermain peran makro interpesonal anak 
akan meningkat. 
 
Menurut Suharsimi Arikunto (1998:62) mengemukakan “hipotesis merupakan 
suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 
terbukti melalui data yang terkumpul dan sekurang-kurangnya mengandung dua 
variabel atau lebih”.  
 
Kerangka Penelitian 

Kemampuan rasa percaya diri anak dapat dikenalkan sedini mungkin di Taman 
Kanak – Kanak. Sebab rasa percaya diri anak sangan diperlukan dalam kehidupan 
sehari – hari, akan tetapi masih banyak yang belum menerapkan metode 
permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, yaitu dengan bermain. 
Metode pembelajaran yang menarik den menyenangkan akan membuat anak – 
anak antusias untuk belajar. Rasa percaya diri dapt dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan, keluarga, masyarakat, dan 
lingkungan sekolah. 
Bermain peran termasuk permainan yang melibatkan anak secara aktif untuk 
memerankan tokoh atau peran yang dipilih. Bermain peran juga memberikan 
pengalaman langsung kepada anak dan memberikan kesan pembelajaran yang 
mendalam bagi anak. Bermain peran memerlukan skenario serta alur cerita yang 
akan diperagakan anak, sehingga sebelum permainan dilakukan, guru atau 
pendidik harus menyampaikan cerita yang akan dperankan yang akan diperankan 
oleh anak dan membagi tokoh serta peran untuk anak. 
Metode bermain peran merupakan permainan yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Karena dengan bermain peran anak 
mengbrol sama teman dan bermain akan muncul rasa percaya diri. 
 
Hipotesis 

Berdasarkan konsep tersebut, maka peneliti mengemukakan hipotesis penelitian 
yaitu : “Bermain peran dapat meningkatkan kemampuan percaya diri anak 
Kelompok B di TK Pertiwi 03 Tambak Mojosongo Boyolali Tahun Pelajaran 
2011/2012”. 

Metode Penelitian 

Menurutu Soedarsono, 1997: 6 Dengan demikian prosedur penelitian ini memiliki 
siklus, yang meliputi rencana – tindakan – observasi – refleksi dan revisi dan 
seterusnya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dengan tindakan yang paling 
efektif. 
 
Menurut Arikunto (2005:27)  1) Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan 
dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta mencatat secara 
sistematis. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data – data untuk 
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mengetahui data rasa percaya diri anak dengan melakukan pengamatan secara 
langsung. Observasi yang dilakukan untuk pencapaian indikator yang telah 
ditetapkan dengan menggunakan metode bermain peran. 2) Catatan lapangan 
adalah beberapa catatan yang diperoleh penelitian mengenai hasil pengamatan 
pada saat penelitian untuk mendapatkan data yang detail mungkin, sehingga 
proses penelitian dapat berjalan dengan secara efektif dan efisien dalam setiap 
tindakan – tindakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Jadi catatan 
lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk merangkum perubahan – 
perubahan dalam proses pembelajaran yang tidak terdapat dalam pedoman 
observasi, sehingga catatan lapangan hanya pelengkap data. Catatan lapangan ini 
berisi nama guru, tempat penelitian, tanggal, waktu, kegiatan guru, dan kegiatan 
yang diberikan kepada anak. 
 
Instrumen Penelitian 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data rasa percaya diri dan data 
pelaksanaan bermain peran. Adapun instrumen yang digunakan 
meliputi(1)pedoman observasi rasa percaya diri untuk mengumpulkan data rasa 
percaya diri, (2)pedoman observasi pelaksanaan bermain peran digunakan untuk 
mengumpulkan data-data pelaksanaan bermain peran, (3)catatan lapangan 
digunaka untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan bermain peran,  

Indikator Pencapaian  

Penelitian ini dianggap berhasil jika memenuhi indikator yang ditetapka. Adapun 
indikator pencapaian setiap siklus adalah jika rata-rata rasa percaya diri anak 
mencapai 52% pada siklus I,74 % pada siklus II, 84% pada siklus III. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adlah teknik analisis 
komparatif dan analisis interaktif. Teknik analisis komparatif yaitu 
membandingkan rata-rata pencapaian rasa percaya diri persiklus dengan indikator 
setiap siklus. Analisis interaktif yaitu mengambil kesimpulan dari pelaksanaan 
bermain peran kemudian dilihat kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan 
menggambar bebas tersebut. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan data 
hasil observasi anak adalah (1)memberikan nilai atau skor pada setiap diskriptor, 
(2)membuat tabulasi nilai observasi rasa percaya diri anak melalui metode 
bermain peran, (3)menghitung prosentase pencapaian rasa percaya diri setiap 
anak, (4)menghitung rata-rata prosentase rasa percaya diri dalam satu kelas. 

Hasil Penelitian 

Sebelum tindakan peneliti melakukan observasi prasiklus yaitu dengan melakukan 
pengamatan untuk mengetahui rasa percaya diri anak sebelum tindakan dengan 
menerapka  metode bermain peran. Hasil pengamatan sebelum tindakan diperoleh 
rata-rata prosentase rasa percaya diri anak 42 %. 
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Hasil penelitian yang diperoleh selama proses pembelajaran pada siklus I adalah 
masih ada beberapa anak yang belum mampu memberi coretan pada gambar, 
belum mampu menceritakan gambar yang dibuat sendiri dan masih ada 2 anak 
yang belum mampu menggunakan lebih dari satu warna. dengan demikian 
kreativitas yang diperoleh anak juga belum meningkat secara optimal karena pada 
tindakan I hanya mencapai 50,26% . Hasil observasi pelaksanaan menggambar 
bebas belum begitu maksimal yaitu peneliti kurang optimal mengkondisikan anak 
sehingga banyak anak yang ramai sendiri dan tidak memperhatikan, selain itu 
masih ada beberapa anak yang belum dapat menggunakan cat air. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus II yaitu sebagian besar sudah berani 
menceritakan gambar yang dibuat sendiri, hanya 6 anak yang belum berani. 
Dengan demikian peningkatan kreativitas anak juga belum meningkat secara 
optimal karena pada siklus II ini hanya mencapai 67,89%. Hasil observasi 
pelaksanaan menggambar bebas pada siklus II peneliti sudah mengelompokkan 
anak menjadi 5 kelompok sehingga suasana kelas sudah dapat terkondisikan dan 
anak-anak tidak ramai sendiri, selain itu peneliti juga menawarkan anak untuk 
menceritakan gambar yang dibuat agar setiap anak mempunyai keberanian untuk 
mengungkapkan pendapat mereka , akan tetapi ada beberapa anak yang sudah 
merasa bosan dan tidak mau melaksanakan kegiatan, selain itu waktu yang 
digunakan juga kurang sehingga ada anak yang sudah keluar ruangan dan ada 
yang belum selesai melaksanakan kegiatan. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus III mulai ada peningkatan yang 
signifikan yaitu mampu menyebutkan macam-macam warna, mampu memberi 
warna, mampu menggunakan lebih dari satu warna, dan mampu memberi coretan 
pada gambar, selain itu semua anak juga aktif mengikuti kegiatan menggambar 
bebas meskipun masih ada 2 anak yang belum berani menceritakan gambar yang 
dibuat sendiri. Hasil observasi pelaksanaan menggambar bebas yaitu peneliti 
menawarkan semua anak yang sudah selesai untuk maju ke depan menceritakan 
gambar yang dibuat dan memasangkan hasil karyanya pada papan yang ada di 
dinding. Selain itu untuk membangkitkan semangat anak, peneliti memberikan 
rewards pada setiap anak yang dimulai dari yang sudah selesai menggambar dan 
paling berani bercerita di depan kelas. Secara garis besar pada tindakan III ini ada 
peningkatan yang signifikan yaitu sudah mampu melaksanakan semua butir 
amatan dan sudah mencapai skor sesuai yang ditargetkan peneliti yaitu 75%. 
Prosentase pembelajaran pada siklus III ini sudah mengalami peningkatan 
mencapai 78,42% sehingga tidak dilaksanakan siklus berikutnya. 

Hasil penelitian menjelaskan adanya peningkatan dengan hipotesis yang berbunyi 
“Melalui menggambar bebas dengan menggunakan cat air dapat meningkatkan 
kreativitas anak pada kelompok A di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Buntalan I 
Klaten Tahun Ajaran 2011/2012 diterima kebenarannya ” 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siklus I, siklus II, siklus III dapat 
diketahui bahwa kreativitas anak mengalami peningkatan pada prasiklus 45,78%, 
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pada siklus I mencapai 50,26%, pada siklus II mencapai 67,89%, pada siklus III 
mencapai 78,42%. 

Berdasarkan hasil Prosentase rasa percaya diri dari prasiklus mengalami 
peningkatan hanya sebesar 10%, hal ini dikarenakan pada siklus I anak masih 
pertama kali melakukan kegitan bermain peran, masih kurang berani bertanya 
ataupun menjawab pertanya dari guru, dan masih belum mengerti peranya. 
 
Prosentase peningkatan rasa percaya diri siklus II mengalami peningkatan yang 
signifikan yaitu 22%, hal ini dikarenakan anak – anak sudah mengerti peranya, 
anak – anak mampu menjawab pertanya dari guru, anak sudah mampu 
menyelesaikan tugas denga gembiran dan hasil yang baik.  
 
Prosentase rasa percaya diri siklus III mengalami penurunan yaitu hanya 
mengalami peningkatan sebesar 12%, hal ini dikarenakan anak – anak belum 
percaya diri sehingga anak masih malu – malu untuk melakukan kegiatan. 
 
Penelitian tersebut diatas maka penelitian ini telah mendukung adanya penelitian 
yang dilakukan oleh Rachmadi (2009) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 
bermain peran mempunyai peranan penting bagi perkembangan rasa percaya diri 
anak dan dapat diterapkan dengan menggunakan strategi, metode, materidan 
media yang menarik sehingga mudah diikuti dan dipahami oleh anak. Penelitian 
ini menghasilkan kesimpulan bahwa bermain peran dapat meningkatan rasa 
percaya diri anak kelompok B TK Pertiwi 03 Tambak Mojosongo Boyolali Tahun 
Pelajaran 2011 / 2012. 

Kesimpulan 
 
Berdasakan pembahasan yang sudah dibahas diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :Rasa percaya diri merupakan kesanggupan untuk 
melakukan suatu aktivitas yang dapat menghasilkan suatu kesuksesan atau 
keberhasilan. Dari kemampuan rasa percaya diri, sumber daya manusia dapat 
terbentuk karena kemampuan rasa percaya diri merupakan kunci kesuksesan daan 
keberhasilan dalam kehidupan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan 
rasa percaya diri anak adalah metode yang digunakan guru dalam pembelajaran 
masih monoton, tidak bervariasi sehingga membuat anak manjadi jenuh, bosan 
dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Dalam 
permainan bermain peran, dapat berani bertanya dan menjawab pertanyaan, dapat 
mengemukakan pendapat di depan umum, dapat mengambil keputusan secara 
sederhana, dapat memiliki inisiatif sendiri, dapat mengerjakan tugas sendiri. 
 
Peneliti Rasa percaya diri anak melalui bermain peran dapat meningkat. Hal ini 
terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan anak dari sebelum 
tindakan sampai dengan siklus III yakni peningkatan rasa percaya diri silkus I 
mencapai 52 %, peningkatan rasa percaya diri pada silkus II mencapai 74 %, dan 
peningkatan rasa percaya diri anak pada siklus III mencapai 86%. Oleh karena itu 
bermain peran dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. 
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Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini membuktikan bahwa melalui bermain peran dapat meningkatkan 
rasa percaya diri anak, sehingga guru sebaiknya memberikan stimulus atau 
rasangan pada anak. 
 
Penelitian ini memberikan gambaran jelas bahwa keberhasilan proses 
pembelajaran tergantung pada beberapa faktor salah satu faktor tersebut berasal 
dari pihak guru maupun anak. Faktor dari guru meliputi kemampuan guru dalam 
dalam mengajar dan mendidik. Adapun faktor dari anak mencakup keterlibatan 
anak secara fisik dan metal selama proses pemebelajaran dan motivasi anak dalam 
belajar. Faktor – faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
 
Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 
dalam usaha untuk peningkatan rasa percaya diri anak melaui bermain peran 
diajukan sebuah saran. Saran tersebut ditujukan kepada kepala sekolah, guru 
kelas, orang tua dan peneliti berikutnya.1) Kepala SekolahKarena adanya 
penalitian kepala sekolah dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi atau 
masukan bahwa metode pembelajaran dengan menggunakan bermain peran dapat 
meningkatakan rasa percaya diri pada anak. 2) Guru kelas dalam mengajar sudah 
baik dan metode pembelajaran dengan menggunakan permainan bermain peran 
pada penelitian ini sebaiknya diterapkan di TK Pertiwi 03 Tambak dengan 
tumjuan dapat membantu peningkatan rasa percaya diri anak. 3) Kepada orang 
tuamerupaka pendidik pertama bagi anak sejak dalam kandungan sampain 
dewasa, peran orang tua dalam peningkatan rasa percaya diri anak adalah 
memberi motivasi dan stimulus serta fasilitas dan sara prasarana yang memadai 
sehingga dapat menunjang untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. Selain itu 
dalam seharian orang tua dapat melakukan permainan bermain peran dalam upaya 
menindaklanjuti rasa percaya diri anak yang sudah diberikan oleh guru. 4) Kepada 
peneliti berikutnyadapat melakukan peneltian yang sesuai dengan penelitian ini, 
tetapi dalam materi dan pendekatan yang berbeda. 
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