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ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI METODE 
BERMAIN PERAN PADA ANAK KELOMPOK BTK PILANGSARI 1, 

KECAMATAN NGRAMPAL, KABUPATEN SRAGEN TAHUN PELAJARAN 
2013/2014 

 
 
Sumarsi, A53H111100, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 45 halaman. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
melalui metode bermain peran pada anak Kelompok B TK Pilangsari 1. Tujuan umum 
yang ingin dicapai adalah: (1) Meningkatkan kemampuan berbicara anak TK 
Pilangsari 1; (2) Meningkatkan keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan bermain 
peran; (3) Meningkatkan kreatifitas anak dalam melakukan kemampuan berbicara 
melalui bermain peran. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan teknik pengumpulan data pengamatan (observasi), kajian dokumen 
(RBP) dan hasil tes langsung. Hasil yang dicapai telah menunjukkan peningkatan 
yang signifikan dengan ditandai meningkatnya ketuntasan pembelajaran (nilai A dan 
B). Kenaikan tersebut adalah dari pra siklus 45%; pada siklus 1 menjadi 60% 
meningkat pada siklus 2 menjadi 70% dan mencapai hasil akhir pada siklus 3 menjadi 
85%. 

Maka berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak dengan 
ketuntasan pembelajaran 85%, sehingga perbaikan pembelajaran dapat dinyatakan 
berhasil. 
 
Kata kunci: kemampuan berbicara, metode bermain peran, anak TK. 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang 

harus dimiliki anak, terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan usia dan 

karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang 

berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berinteraksi seperti biologis, kognitif dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu 

sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik dan pragmatik bahasa (Santrock dalam Nurbiana Dhieni, 2005). Dengan 

bahasa, anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran maupun 

perasaannya pada orang lain. 

Anak usia dini, khususnya usia 4-5 tahun dapat mengembangkan kosa kata 

secara mengagumkan. Owens dalam Nurbiana Dhieni (2005) mengemukakan 

bahwa anak usia tersebut memperkaya kosa katanya melalui pengulangan. Mereka 

sering mengulangi kosa kata yang baru dan unik, sekalipun mungkin belum 

memahami artinya. Dalam mengembangkan kosa kata tersebut, anak 

menggunakan fast mapping yaitu suatu proses dimana anak menyerap arti kata 

baru setelah mendengarnya sekali atau dua kali dalam percakapan. Pada masa 

kanak-kanak awal inilah anak mulai mengkombinasikan suku kata menjadi kata 

dan kata menjadi kalimat.Akan tetapi berdasarkan data dan fakta yang ada masih 

banyak anak yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensinya, 

utamanya perkembangan bahasa. Banyak ditemukan anak yang masih tidak lancar 

dalam membaca dan menulis serta kurang tepatnya cara berbicara dan menyimak 

pembicaraan sehingga komunikasi yang terjadi tidak lancar (diss comunicaton). 

Berdasarkan pengamatan pada kegiatan berbicara pada anak usia dini ditemukan 
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masalah dari 20 anak hanya 45%nya saja yang dapat berbicara dengan lancar. 

Ditambah lagi saat usia mereka sudah memasuki usia 8-12 tahun mereka juga 

masih kurang lancar dalam berbicara serta diperparah dengan kurang lancar dalam 

membaca, menulis dan berhitung. 

Yang menjadi faktor penyebab kurang lancarnya anak dalam berbicara 

pada anak usia dini adalah anak merasa bosan dengan kegiatan berbicara yang 

terkesan monoton serta tidak adanya media pendukung yang digunakan pendidik 

dalam meningkatkan kemampuan tersebut. Selain faktor tersebut, faktor 

lingkungan juga berpengaruh karena anak dalam berbicara sering menggunakan 

kosakata yang tidak tepat dan kurang baik dan juga faktor kurikulum usia dini 

juga berpengaruh. Kurikulum usia dini tidak memperbolehkan pemberian 

pelajaran membaca, menulis dan berhitung, padahal sebagian orang tua 

menginginkan anaknya agar sudah dapat membaca, menulis dan berhitung ketika 

masih di bangku TK. Hal ini karena ada beberapa SD yang menerapkan tes masuk 

yang berupa tes membaca dan menulis.Mengingat masalah di atas apabila tidak 

segera diselesaikan akan berakibat anak akan semakin kesulitan dalam berbicara 

hingga mereka dewasa. Maka penulis ingin memecahkan permasalahan yang 

terjadi dengan menggunakan metode bermain peran. 

Metode bermain peran akan menjadi suatu yang menarik perhatian anak. 

Anak akan menyenangi kegiatan yang akan dilakukan sehingga memacu anak 

untuk turut serta kegiatan yang dilakukan. Bermain peran menurut Gilstrap dan 

Martin dalam Winda Gunarti, dkk (2008: 10.9) adalah memerankan kembali 

karakter/tingkah laku dalam pengulangan kejadian yang diulang kembali, kejadian 

masa depan, kejadian masa kini yang penting, atau situasi imajinatif. Metode 
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inidigunakan untuk memancing potensi anak dalam meyalurkan kreatifitas vocal 

berbicara sehingga dapat menirukan peran seseorang dan akhirnya membantu 

anak dalam berbicara sesuai kemampuannya sekaligus memancing potensi anak 

dalam mengeluarkan ide serta gagasan dalam mengolah kemampuan 

berkomunikasi dengan lebih baik. 

Dengan digunakannya metode bermain peran diharapkan tingkat 

kelancaran berbicara anak akan meningkat. Anak juga diharap meningkat 

keaktifannya dengan diajak berperan langsung dalam bercerita dengan bahasanya 

sendiri sehingga anak semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan. 

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas maka dari itu penulis yang juga 

berperan sebagai pendidik akan mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas 

dalam upaya meningkatkan kemampuan berbicara anak. Adapun bentuk dari hasil 

laporan akan penulis susun dan diberi judul “Pengembangan Kemampuan 

Berbicara melalui Metode Bermain Peran pada Anak Kelompok B TK 

Pilangsari 1, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 

bertempat di TK Pilangsari 1 yang beralamat di Desa Pilangsari, 

Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) siklus yaitu mulai 

tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014. 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah anak-anak kelompok B TK Pilangsari 

1dengan siswa berjumlah 20 anak, pada peningkatan kemampuan berbahasa 

dalam berbicara dengan metode bermain peran.Selain pada anak dan materi 

kegiatan, subyek penelitian juga pada peneliti sebagai guru pelaksana 

penelitian tindakan kelas dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan menggunakan prosedur penelitian 

tindakan kelas selama 3 siklus yang setiap siklus meliputi perencanaan, 

tindakan, observasi, refleksi dan perencanaan perbaikan tindakan ulang. 

Rincian pelaksanaannya adalah: refleksi awal dari kegiatan pra siklus 

dilanjutkan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi siklus I. Kemudian 

hasil refleksi siklus I digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan siklus II dan 

siklus selanjutnya. 
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D. Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi 

pengamatan, kajian dokumen, dan hasil tes langsung. 

E. Validitas / Keabsahan Data 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

trangulasi data yaitu membandingkan data-data yang diperoleh serta observasi 

langsung dan terus-menerus selama penelitian dilaksanakan. 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen pengamatan pada anak 

dan guru, penilaian hasil kegiatan anak serta dokumentasi kegiatan. 

G. Tehnik Analisis Data 

Analisis Data yang digunakan adalah statistik deskriptif komparatif 

yaitu membandingkan hasil nilai antar siklus. Selain statistik deskriptif 

komparatif juga digunakan teknik analisis kritis yang mencakup kegiatan 

untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan kinerja anak dan guru dalam 

proses pembelajaran. 

H. Indikator Kinerja 

Tindakan penelitian dinyatakan berhasil apabila telah memenuhi 

kriteria indikator kinerja sekurang-kurangnya 75% anak memperoleh nilai B 

dalam kegiatan berbicara melalui metode bermain peran. 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas di TK Pilangsari 1 untuk peningkatan 

kemampuan berbicara melalui metode bermain peran pada kelompok B 

dilaksanakan selama 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan sesuai 

jadwal kegiatan. 

Dari hasil kegiatan awal (pra siklus) diperoleh hasil ketuntasan hanya 

45%. Hal tersebut dikarenakan belum digunakannya metode bermain peran 

dalam kegiatan berbicara. 

Pada kegiatan siklus I diperoleh hasil peningkatan keberhasilan 

menjadi 60%. Akan tetapi hasil tersebut belum mencapai indikator 

keberhasilan. Hal yang menyebabkan hal tersebut adalah masih belum 

terbiasanya siswa dalam berbicara sesuai perannya. 

Kegiatan siklus II diperoleh hasil peningkatan keberhasilan sebesar 

70%. Hasil ini juga masih kurang dari indikator yang ingin dicapai. 

Penyebabnya adalah masih belum bisa terpahaminya melakukan peran secara 

maksimal dan penuh penghayatan, walaupun siswa dalam berbicara sudah 

mulai lancar. 

Kegiatan siklus III diperoleh hasil peningkatan mencapai 85%. 

Walaupun masih ada 3 anak yang belum tuntas, tetapi hasil ini sudah 

melampaui indikator kinerja yang ditetapkan. 

B. Pembahasan Antar Siklus 

Hasil pengamatan yang diamati oleh peneliti adalah bahwa anak telah 

mulai terbiasa dalam berbicara melalui bermain peran yang dilaksanakan. Hal 
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itu dapat dilihat dari semakin antusias dan lancar berbicaranya anak dalam 

bermain peran. Dan hasil yang dicapai telah menunjukkan peningkatan yang 

signifikan dengan meningkatnya ketuntasan pembelajaran (nilai A dan B) dari 

pra siklus 45%; pada siklus 1 menjadi 60% meningkat pada siklus 2 menjadi 

70% dan mencapai hasil akhir pada siklus 3 menjadi 85%. Sehingga metode 

bermain peran dapat dinyatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan 

berbicara anak. 
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IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di TK Pilangsari 1, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: kegiatan bermain peran dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara anak dengan ketuntasan pembelajaran 85%, sehingga 

perbaikan pembelajaran ini dinyatakan berhasil. 

Penjelasan dan peragaan guru akan mudah dipahami anak bila anak diberi 

kesempatan langsung menggunakan media pembelajaran dan diberi kesempatan 

untuk bertanya. Kemampuan berbahasa anak dalam berbicara melalui bermain 

peran dapat ditingkatkan dengan memberi motivasi dan media yang bervariasi dan 

dapat dimanfaatkan anak secara langsung. 

Implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa penelitian 

yang telah dilakukan berdampak positif terhadap proses pembelajaran anak. Anak 

bertambah semangat dalam mengembangkan kemampuan berbicara melalui 

bermain peran. Anak bisa mengeluarkan ekspresi melalui kegiatan bermain peran 

yang telah mereka lakukan. Penelitian ini sangat berpengaruh pada perkembangan 

bahasa serta keaktifan anak dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan. 

Sehingga sangat direkomendasikan bagi semua pendidik untuk melakukan 

tindakan yang nyata terhadap kesulitan pembelajaran sehingga berdampak positif 

terhadap anak dan pembelajaran yang dilakukan. 
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