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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

lisan dengan metode sosiodrama pada anak Kelompok B TK Pertiwi Trotok 

Tahun Pelajaran 2012/2013; (2) untuk mengetahui dasar-dasar pembelajaran 

berkomunikasi lisan sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti 

pembelajaran berkomunikasi lisan pada jenjang selanjutnya yang lebih kompleks. 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak Kelompok B TK Pertiwi Trotok yang 

berjumlah 22 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan kepala 

sekolah. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan dua siklus, 

dimana setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) adanya peningkatan kemampuan berkomunikasi lisan 

pada anak melalui metode sosiodrama; (2) metode sosiodrama ini dapat 

diterapkan pada anak usia TK; (3) sosiodrama ini membuat respon dan motivasi 

anak meningkat sehingga anak belajar dengan rasa senang dan hasil belajar dapat 

meningkat. 

 

Kata Kunci : sosiodrama, berkomunikasi lisan. 
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A. Pendahuluan 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 

usia empat sampai enam tahun. 

Mendidik anak sejak kecil merupakan pembangunan pondasi untuk masa 

depan. Jika pondasi lemah maka akan susah berharap bangunannya berdiri kokoh 

dan kuat. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu mereka harus 

disiapkan sejak dini agar mempunyai kemampuan, karakter dan kepedulian 

terhadap perkembangan bangsa dan negaranya (Izhar, 1998). Pembentukan 

kemampuan, karakter dan kepedulian terhadap perkembangan bangsa dan negara 

dilakukan melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun informal. 

Usia 4 – 6 tahun merupakan masa peka bagi anak. Anak mulai sensitif 

untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Masa peka 

adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini merupakan masa 

untuk meletakkan dasar pertama pengembangan kemampuan fisik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral dan nilai-

nilai agama. Oleh sebab itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan 
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kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara 

optimal. 

Berkomunikasi lisan tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan 

berbicara saja, tetapi juga kemampuan menyimak. Kemampuan berkomuniksai 

merupakan salah satu bentuk bahasa lisan yang penting dikuasai oleh seorang 

anak. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi lisan perlu ditingkatkan. 

Kemampuan berkomunikasi lisan merupakan modal penting bagi seorang 

anak dalam proses belajar. Dengan bekal kemampuan berkomunikasi lisan yang 

baik maka seorang anak dapat mempelajari ilmu lain, dapat mengkomunikasikan 

gagasannya dan dapat mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu kegagalan dalam 

penguasaan kemampuan ini akan mengakibatkan masalah yang fatal baik untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun dalam kehidupan 

sosialnya di masyarakat. 

Mengajarkan berkomunikasi lisan dengan baik pada anak TK masih 

rendah terjadi di masyarakat sekitar kita. Sering kali anak hanya menirukan orang 

berbicara dengan lafal yang tidak benar, anak menirukan dan anak tidak mengerti 

yang benar. Anak hanya mengadopsi pola-pola yang tidak benar dari masyarakat 

yang mengakibatkan taman kanak-kanak tidak lagi menjadi taman kanak-kanak 

yang indah dan tempat bermain tetapi beralih fungsi menjadi yang lain. 

Belajar berkomunikasi di TK dapat dilakukan selama batas-batas aturan 

pengembangan pra akademik serta mendasarkan diri pada prinsip dasar hakikat 

dari pendidikan TK sebagai sebuah taman bermain, belajar berkomunikasi lisan 

dengan baik dan benar sesuai tata bahasa yang baik dan benar menurut 
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pendidikan. Berkomunikasi lisan merupakan peranan bahasa pada anak sebagai 

sarana berfikir, sarana mendengarkan, sebagai sarana melakukan kegiatan 

berbicara dan untuk memasuki sekolah dalam membaca dan menulis. 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa kemampuan 

komunikasi lisan pada anak Kelompok B TK Pertiwi Trotok terjadi banyak faktor. 

Faktor penyebab rendahnya kemampuan komunikasi lisan antara lain kurangnya 

sarana dan prasarana pendidikan, alat peraga yang digunakan dalam proses 

pembelajaran kurang sesuai, dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang kurang 

efektif. 

Faktor-faktor permasalahan dalam berkomunikasi lisan yang telah 

dikemukakan di atas berperan dalam menentukan kemampuan berkomunikasi 

lisan pada anak. Oleh karena itu, upaya pengembangan melalui berbagai metode 

atau media perlu dilakukan. Diantara metode tersebut menyebutkan sosiodrama. 

Metode sosiodrama dapat digunakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya 

suatu proses yang sifatnya masih umum di dalamnya mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan pada anak 

kelompok B TK Pertiwi Trotok peneliti akan menggunakan metode sosiodrama. 

Menurut Joeslina Aziz (1995:5) sosiodrama adalah cara mengajar yang memberi 

kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan memainkan peranan tertentu 

seperti yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. 
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Metode sosiodrama untuk mengembangkan bahasa di Taman Kanak-kanak 

adalah suatu cara mengajar melalui sebuah permainan yang melibatkan anak didik 

untuk dapat berperan dan dapat berhubungan antara peran satu dengan yang 

lainnya, dalam suatu peragaan yang dapat memerankan tokoh tertentu yang 

terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar. Tujuan metode sosiodrama 

adalah untuk memecahkan masalah dan agar memperoleh kesempatan untuk 

merasakan perasaan orang lain. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi Trotok yang terletak di Desa 

Trotok Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Lokasi TK Pertiwi Trotok berada di 

komplek Desa Trotok dan mudah di jangkau TK Pertiwi Trotok sudah terkreditasi 

dengan nilai B dari Badan Akreditasi Nasional. 

Subyek penelitian adalah anak kelompok B TK Pertiwi Trotok yang 

berjumlah 22 anak yang terdiri dari 10 anak laki-laki dan 12 anak perempuan 

selain anak, subyek dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Dimana peneliti 

juga sebagai pengajar dikelompok B. Dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh 

seorang observer yaitu Hari Sumarti yang juga sebagai pengajar di TK Pertiwi 

Trotok. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini guru dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di TK Pertiwi Trotok. 

Obyek penelitian adalah pengembangan berkomunikasi lisan melalui 

sosiodrama pada anak kelompok B TK Pertiwi Trotok, Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012-2013. 
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Prosedur Penelitian adalah suatu rangkaian tahap penelitian dari awal 

sampai akhir. Prosedur penelitian ini mencangkup tahap-tahap (1) Perencanaan 

tindakan (planning), (2) Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan (observing), dan 

(4) Refleksi (reflecting). 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Menurut Rubiyanto (2009: 77) data kualitatif adalah data yang bersifat deskripsi, 

keterangan, infonnasi, kata-kata bukan bersifat angka-angka. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini yang berupa informasi tentang 

kemampuan fisik khususnya kelenturan otot dan koordinasi mata, motivasi anak 

dalam mengikuti pembelajaran, serta kemampuan guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran (termasuk strategi pembelajaran) di 

kelas. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi: 1) 

Informan atau nara sumber, yaitu guru dan anak didik kelompok B Taman Kanak-

kanak Pertiwi Trotok, Wedi, Klaten; 2) Tempat dan peristiwa berlangsungnya 

aktivitas pembelajaran fisik; 3) Dokumen atau arsip, yang antara lain berupa 

kurikulum, rencana bidang pengembangan, dan buku penilaian. 

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan tujuan 

langsung ke lapangan untuk mengamati obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti secara langsung melakukan penelitian terhadap proses pembelajaran.  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan 

dan responden yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanggung jawab 

secara sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan yang telah ditetapkan. 
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Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berkomunikasi 

lisan. 

Dokumentasi adalah naskah/ arsip/ informasi yang disimpan sebagai buku/ 

bahan konsultasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data nama anak dan nilai hasil belajar anak. Dokumentasi yang 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini berupa narasi perkembangan anak, 

presensi anak, SKH, SKM, catatan anekdot anak. Selain itu juga digunakan 

video/foto agar data yang diperoleh lebih valid. 

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam penelitian 

ini adalalah triangulasi. Triangulasi data dilakukan dengan cara mencocokkan data 

yang diperoleh dari semua sumber untuk mempermudah dalam menarik 

kesimpulan. Teknik triangulasi yang digunakan antara lain berupa triangulasi 

sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data yang berupa pengamatan 

dan wawancara. Teknik triangulasi data diharapkan dapat memberikan inspirasi 

yang tepat sesuai dengan keadaan anak. 

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data 

hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Pada 

penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis berdasarkan hasil observasi 

kegiatan pembelajaran maupun dari hasil tindakan yang telah dilakukan analisis 

data dari hasil observasi terhadap guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran 

digunakan untuk melakukan refleksi, agar peneliti dapat menentukan tindakan 

yang akan diambil pada siklus berikutnya. 
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Analisis data terhadap anak dilakukan tahap sebagai berikut : 1) 

Menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan; 2) Membuat 

tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan membaca anak; 3) Menghitung 

presentase peningkatan kemampuan berkomunikasi lisan anak dengan 

menggunakan sosiodrama; 4) Membandingkan hasil presentase pencapaian pada 

setiap anak dengan presentase keberhasilan pada setiap siklus yang telah 

ditentukan peneliti.  

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencatat/ 

mendapatkan data yang diperlukan. Pembuatan instrument disusun sebelum 

penelitian terjun ke lapangan.  

Menurut Lexy Maleorg (1996:4), dalam penelitian ini kualitatif, peneliti 

sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul datautama. 

Selain itu kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus 

perencana, pengumpul data, analisi penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi 

pelapor hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu : 1) Lembar 

observasi peningkatan kemampuan berkomunikasi lisan; 2) Lembar observasi 

penerapan penggunaan sosiodrama, yang berisi tentang catatan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan sosiodrama dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi lisan; 3) Catatan lapangan. 

Data yang telah berhasil diperoleh, harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Untuk meminjam pemantapan dan kebenaran data yang 

dikumpulkan dan dicatat dalam penelitian, maka dipilih dan ditentukan caracara 
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yang tepat untuk mengembangkan keabsahan data yang diperolehnya. Dalam 

penelitian ini akan digunakan teknik pengecekan. Teknik pengecekan adalah 

teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 

2009:330). Penelitian ini memanfaatkan sudut pandang guru, sudut pandang 

siswa, serta sudut pandang penelitian. Guru dapat menjelaskan tentang maksud 

dan tujuan pembelajaran, siswa menjelaskan tentang tindakan dan respon mereka 

terhadap guru. Dengan membandingkan hasil pengamatan dari peneliti, guru, 

maupun anak, peneliti dapat menganalisis hasil data yang diperoleh. Dari hasil 

perbandingan tersebut peneliti dapat menguji kebenaran dari data yang diperoleh 

serta kemungkinan mengubahnya berdasarkan data lain yang baru dan lebih 

lengkap. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan pada anak kelompok B Taman 

Kanak-Kanak Pertiwi Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Jumlah anak 

kelompok B berjumlah 22, anak laki-laki 10 dan anak perempuan 12. anak di 

Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Trotok, Wedi, Klaten Kelompok B kemampuan 

berkomunikasi lisan masih rendah. Hal ini dibuktikan adanya sebagian besar anak 

belum mampu berkomunikasi lisan dua arah yang baik. Bila ditanya anak tidak 

menjawab dengan berbicara melainkan masih menggunakan isyarat seperti 

menggeleng dan mengangguk. Hanya ada 7 anak dari 22 anak yang sudah cukup 

mampu berkomunikasi lisan sederhana dengan baik. 
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Hal tersebut terjadi karena metode yang digunakan dalam pembelajaran 

berkomunikasi lisan / berkomunikasi kurang tepat. Alat pembelajaran yang 

digunakan kurang mendukung dan kurangnya kreativitas guru dalam 

menyampaikan bahan ajar, sehingga anak kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran dan tidak antusias memperhatikan pelajaran yang disampaikan. 

Salah satu upaya yang kurang dilakukan guru adalah dengan menggunakan 

media (alat peraga) yang lebih efektif. Di samping itu, kegiatan belajar mengajar 

juga harus dapat dikembangkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

akan mengkaji tentang pelaksanaan meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

lisan melalui sosiodrama di TK Pertiwi Trotok, Wedi, Klaten. 

Anak didik kelompok B TK Pertiwi Trotok, Wedi mayoritas anak laki-laki 

lincah dan pemberani terutama dalam bidang motorik kasarnya. Anak perempuan 

cenderung pemalu. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah upaya peningkatan kemampuan berkomunikasi 

lisan melalui metode sosiodrama. 

Penelitian dilaksanakan dalam empat tahap yang meliputi 1. Tahap 

perencanaan 2. Tahap pelaksanaan 3 tahap observasi/ pengamatan 4 tahap 

refleksi. Penelitian terdiri dari 2 siklus, siklus I, dan II, 3 pertemuan dan siklus III 

3 pertemuan dengan alokasi waktu 60 menit. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti peningkatan 

kemampuan berkomunikasi lisan dipengaruhi oleh metode sosiodrama. Dengan 

metode sosiodrama anak dapat terlibat langsung, memungkinkan anak tidak 
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segera lupa dengan cerita yang diperankan anak karena anak langsung 

memperagakan. Anak dapat berinteraksi dan mendengar suara.  

Selain dipengaruhi oleh sosiodrama keberhasilan peningkatan kemampuan 

berkomunikasi lisan juga dipengaruhi suasana kelas yang santai tidak duduk 

diskusi dan tanpa itu anak-anak merasa senang seperti halnya bermain. 

Adapun peningkatan di setiap siklus sudah cukup benar dan cukup baik 

meskipun belum sempurna atau tidak sesuai dengan indikator pencapaian yang 

ditargetkan. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui pula bahwa kemampuan berkomunikasi 

lisan anak tidak merata. Hal ini disebabkan karena kemampuan, karakteristik, dan 

tingkat intelegensi anak berbeda-beda. 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil tindakan kelas yang dilaksanakan melalui beberapa 

tindakan dari siklus I dan siklus II serta dari hasil seluruh pembahasan dan analisa 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan melalui metode sosiodrama dapat 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan pada anak kelompok B TK 

Pertiwi Trotok, Wedi, Klaten tahun ajaran 2012-2013. Hal ini ditunjukkan dari 

adanya peningkatan rata-rata prosentase kemampuan berkomunikasi lisan melalui 

metode sosiodrama : sebelum tindakan I sampai II yakni pada saat sebelum 

tindakan. Pra siklus 39%, siklus I mencapai hasil 59%, siklus II mencapai 77%.  

Penelitian yang telah dilakukan berimplikasi terhadap proses pembelajaran anak. 

Anak bersemangat dalam berkomunikasi lisan metode sosiodrama, anak mampu 
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mengeluarkan pendapat dan melatih kemampuan berkomunikasi lisan. Penelitian 

ini selain berpengaruh pada perkembangan bahasa anak juga berpengaruh 

terhadap perkembangan sosial emosional kemandirian : 1) Dengan media 

sosiodrama, anak-anak lebih tertarik dan lebih aktif dalam belajar berkomunikasi 

lisan pada anak; 2) Dengan media sosiodrama anak-anak merasa senang karena 

merasa melakukan permainan; 3) Dengan menggunakan metode sosiodrama anak 

merasa mudah dan tidak merasa sulit dan takut untuk bersosialisasi; 4) Dengan 

metode sosiodrama, orang tua/ wali murid juga dapat membimbing anak 

berkomunikasi lisan di rumah dengan metode tersebut dengan mudah; 5) Dengan 

metode sosiodrama, anak akan mudah belajar berkomunikasi lisan dan dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam berkomunikasi lisan; 6) Dengan metode 

sosiodrama anak dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisannya. 
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