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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan kecerdasan verbal 

linguistik melalui metode sandiwara boneka pada anak dikelompok A TK Pertiwi 

III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Jenis  penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dengan 2 siklus, 

setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi. Sebagai subjek dari penelitian ini adalah peserta didik 

kelompok A TK Pertiwi III Blimbing yang berjumlah 26 anak. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 

wawancara. Tehnik analaisis data yang digunakan adalah tehnik analisis diskriptif 

komparatif dan tehnik analisis diskriptif interaktif yang memiliki tiga komponen 

pokok yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui metode sandiwara 

boneka dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak kelompok A TK 

Pertiwi III Blimbing. Hal ini terbukti pada kondisi pra siklus sebelum 

dilaksanakan tindakan sebesar 42%, siklus I sebesar 70%, siklus II sebesar 83%.  

Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa dalam proses 

pembelajaran pengembangan bahasa dengan menggunakan metode sandiwara 

boneka dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak dan telah mencapai 

hasil yang diharapkan. 

 

Kata kunci : Kecerdasan verbal linguistik, metode sandiwara boneka 
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PENDAHULUAN 

 Anak adalah makhluk sosial seperti orang dewasa yang membutuhkan 

orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya. Untuk 

mengembangkan diri anak memerlukan fasilitas dan sarana pendukung seperti 

pendidikan. Semua fasilitas dan sarana tersebut tersedia di Taman Kanak- kanak. 

 Pendidikan Taman Kanak- kanak diselenggarakan untuk membantu 

meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya 

cipta yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Sedangkan tujuan khusus 

antara lain untuk menambah perbendaharaan kata, berkomunikasi dan mampu 

mengungkapkan pendapat kepada orang lain, mengenal dirinya sendiri dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Perkembangan bahasa anak sebagai alat komunikasi dengan orang lain 

terkait erat dengan kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik 

didefinisikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah, mengembangkan 

masalah dan menciptakan sesuatu dengan menggunakan bahasa secara efektif, 

baik lisan maupun tertulis. Cerdas linguistik berarti cerdas kata dan cepat belajar 

dengan menggunakan kata-kata dengan mendengar dan melihat. 

 Pengembangan kecerdasan verbal linguistik harus didasarkan pada tahap 

perkembangan anak. Pada usia Taman Kanak-kanak sudah memiliki ketertarikan 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Namun demikian 

anak usia Taman Kanak-kanak belum dapat diberikan pelajaran menulis dan 

membaca, tetapi hanya diperkenalkan  pada kemampuan pengenalan huruf 

melalui kegiatan bercerita, bercakap-cakap ataupun mendengarkan cerita 

bergambar. 

 Sesuai pengalaman penulis pada materi pembelajaran pengembangan 

bahasa pada anak Kelompok A di TK Pertiwi III Blimbing, masih ada  anak yang 

memperoleh hasil kurang memuaskan, tidak memperhatikan guru dan tidak fokus 

pada kegiatan serta membuat gaduh dikelas. Hal ini terjadi karena mereka merasa 

bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Metode yang digunakan guru 

selama ini adalah metode  yang berpusat pada guru,sehingga mengakibatkan anak 

tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya.  

 Dengan permasalahan tersebut diatas maka guru/pendidik perlu 

memerlukan variasi dalam kegiatan misalnya dengan menggunakan metode yang  

memungkinkan anak untuk mengungkapkan perasaannya.Mengingat pentingnya 

sebuah pembelajaran untuk kecerdasan anak usia Taman Kanak-kanak yang 

berguna untuk kehidupan anak selanjutnya diperlukan sebuah metode yang dapat 

mengembangkan kecerdasan verbal linguistik anak. 
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 Metode sandiwara boneka merupakan metode yang dapat menarik 

perhatian anak untuk mengungkapkan perasaannya, dimana pada kegiatan ini 

intelegensi anak akan terlatih. Dengan metode tersebut diharapkan anak dapat 

mengungkapkan gagasannya melalui kemampuan verbalnya. 

 Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut “ Apakah kecerdasan verbal linguistik dapat ditingkatkan melalui metode 

sandiwara boneka pada anak Kelompok A TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen?” 

 Tujuan dari penelitian ini secara khhusus adalah untuk mengetahui 

peningkatan kecerdasan verbal linguistik bagi anak Kelompok A TK Pertiwi III 

Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi anak, guru dan sekolah. 

 

LANDASAN TEORI 

 Kecerdasan verbal linguistik merupakan salah satu dari 9 kecerdasan 

majemuk (Multipelle intelegensi) yang merupakan kemampuan untuk  

menyelesaikan masalah,mengembangkan masalah dan menciptakan sesuatu 

dengan menggunakan bahasa secara efektif baik lisan maupun tertulis. 

Kecerdasan vebal linguistik mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran 

dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan tersebut secara nyata melalui 

kata-kata untuk menyampaikan gagasan dalam berbicara, membaca dan menulis. 

 Kecerdasan ini sangat dihargai didunia modern, karena orang cenderung 

menilai orang lain melalui cara mereka berbicara atau menulis. Kecerdasan ini 

menjadi sangat penting karena kecerdasan ini bukan hanya untuk ketrampilan 

berkomunikasi tetapi juga untuk mengemukakan pendapat, pikiran, gagasan, ide 

dan keinginan seseorang. 

 Kecerdasan verbal linguistik telah terbentuk sebelum kelahiran atau 

semenjak anak masih berupa janin. Untuk mengembangkan kecerdasan ini, dapat 

dilakukan dengan cara menekankan fungsi dan manfaat buku, yang berkaitan 

dengan pemanfaatan buku seperti membaca dan merawat buku dengan baik. 

 Kecerdasan verbal linguistik memiliki beberapa indikator atau ciri khusus. 

Hal ini ditunjukan dengan kepekaan seseorang terhadap bunyi, struktur, makna, 

fungsi kata dan bahasa. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan verbal linguistik 

adalah faktor internal yang berasal dari diri anak diantaranya adalah faktor 

intelegensi, jenis kelamin, perkembangan motorik dan faktor kondisi fisik. Faktor 
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eksternal yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor keluarga, 

lingkungan dan faktor perbedaan status sosial. 

 Metode sandiwara boneka adalah tehnik bercerita dengan menggunakan 

media boneka sebagai pemeran atau tokoh dalam cerita dan dapat dikombinasikan 

dengan menggunakan panggung. Berbagai macam bentuk sandiwara boneka 

diantaranya adalah; boneka tangan, boneka jari, boneka wayang.Kegiatan 

bercerita melalui metode sandiwara boneka dapat meningkatkan aspek-aspek 

perkembangan anak. 

 Manfaat sandiwara boneka adalah untuk melatih intelegensi anak dalam 

mengungkapkan isi cerita dengan kemampuan verbalnya serta untuk 

meningkatkan kemampuan anak untuk belajar berkomunikasi dengan orang lain. 

Dengan memainkan boneka mereka akan belajar tentang bagaimana cara 

berkomunikasi dengan orang lain. 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Sawerigading Uphe (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui 

sandiwara boneka  dapat meningkatkan bahasa ekspresif anak. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas atau disekolah 

tempat dimana ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praktis pembelajaran (Arikunto,2009:16). Alasan peneliti 

menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) karena peneliti berupaya 

mengembangkan kecerdasan verbal linguistik dengan menggunakan metode 

sandiwara boneka dan berusaha mengkaji serta merefleksikan secara mendalam 

antara penerapan metode sandiwara boneka terhadap kecerdasan verbal linguistik 

anak dalam proses belajar mengajar di Taman Kanak-kanak. 

 Penelitian ini dilaksanakan di TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen tahun 2013/2014 pada anak Kelompok A dan 

dilaksanakan pada  awal semester 2. Subjek pada penelitian ini adalah peserta 

didik Kelompok A yang berjumlah 26 anak serta guru yang mengajar di 

Kelompok A. 

 Prosedur penelitian ini dengan menggunakan 2 siklus dan setiap siklusnya  

meliputi; perencanaan, tindakan pelaksanaan, observasi dan refleksi. Perencanaan 

dilakukan dan diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan verbal linguistik, 

tindakan dilakukan  dengan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat 
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sebelumnya, sementara observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dan 

guru pada saat pembelajaran sedang berlangsung,tahapan refleksi dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan proses dan hasil belajar yang telah 

dilakukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran dan Profil TK 

 TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, 

Provinsi Jawa Tengah, berdiri pada tahun 1986, terletak di Desa Blimbing 

tepatnya di Dukuh Bangunrejo. Lokasi yang sangat strategis untuk memudahkan 

dan mendukung tercapainya informasi yang tepat dan akurat. Dalam 

penyelengaraannya TK Pertiwi III Blimbing mempuyai visi dan misi serta tujuan 

pembelajaran yang memadai untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Adapun sasaran dari TK ini adalah anak usia 4-6 tahun yang berasal dari wilayah 

kecamatan Sambirejo. Dalam pelaksanaan pembelajaran di TK ini dipandu oleh 5 

orang guru yang terdiri dari 2 orang guru PNS dan 3 orang guru Wiyata Bakti, 

dengan jumlah peserta didik sebanyak 50 anak yang dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu kelompok A dengan jumlah peserta didik 26 anak dan kelompok B dengan 

jumlah peserta didik 24 anak. 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran TK Pertiwi III Blimbing dipandu oleh 5 

orang guru dengan jumlah peserta didik keseluruhan sebanyak 48 anak yang 

terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dengan jumlah peserta didik 26 

anak dan kelompok B dengan jumlah peserta didik 22 anak. 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus  

Berdasarkan hasil observasi sebelum dilaksanakan tindakan bahwa 

kecerdasan verbal linguistic anak kelompok A masih sangat rendah dan belum 

dapat berkembang dengan baik. Keadaan sebelum diberikan suatu tindakan 

persentasenya hanya sebesar 42% dari keseluruhan jumlah peserta didik. Dalam 

kegiatan ini peneliti belum menggunakan suatu metode yang dapat merangsang 

atau memotivasi anak untuk mengungkapkan gagasan/ide, sehingga didapat hasil 

yang belum memenuhi harapan yang hendak dicapai. Untuk itu peneliti bersama 

dengan guru kelompok A berdiskusi guna menentukan langkah-langkah 

berikutnya.  
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Siklus I 

 Kegiatan perencanaan tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 

Januari 2014 di TK.Pertiwi III Blimbing. Peneliti mengusulkan penerapan 

kegiatan bercerita dengan menggunakan sebuah metode yang dapat memotivasi 

anak agar dapat meningkatkan kemampuan mengungkapkan gagasannya. Peneliti 

juga mengusulkan alat penilaian berupa observasi sebagai instrument pokok 

dalam penilaian. Selanjutnya peneliti menentukan jadwal pelaksanaan tindakan.  

 Pelaksanaan tindakan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 

2014 hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 selama 60 menit. Peneliti melaksanakan 

keseluruhan perencanaan dengan Rencana Bidang Pengembangan (RBP). Adapun 

secara riil pada setiap pertemuan adalah sebagai berikut:  

1). Pertemuan I 

a). Kegiatan Awal 

- Guru mengajak anak untuk  berbaris, berdoa dan mengucap salam 

- Guru  mempersensi anak 

- Guru memberikan  apersepsi tentang kegiatan yang akan dilakukan 

b). Kegiatan Inti 

- Guru  mengenalkan tema/ judul cerita yang akan dilakukan 

- Guru  menjelaskan tentang apa yang dimaksud sandiwara boneka 

- Guru  memberikan contoh cara memegang boneka 

- Guru  mengamati anak pada saat  pelaksanaan sandiwara boneka 

c). Istirahat 

- Guru menyuruh anak untuk  mencuci tangan sebelum makan 

- Guru mengajak anak untuk  berdo’a sebelum makan 

- Guru menyuruh anak untuk  makan bekal bersama kemudian berdo’a sesudah 

makan 
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- Guru menyuruh anak untuk  bermain 

d). Kegiatan Akhir 

- Guru dan anak  mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan 

- Guru mengajak anak  bernyanyi bersama  

- Guru meminta anak  berdo’a pulang  

2). Pertemuan II 

a). Kegiatan Awal 

- Guru mengajak anak untuk  berbaris, berdoa dan mengucap salam 

- Guru  mempersensi anak 

- Guru memberikan  apersepsi kegiatan yang akan dilakukan 

b). Kegiatan Inti 

- Guru  menjelaskan tema dan judul cerita yang akan dilakukan 

- Guru  menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sandiwara boneka 

- Guru  memberi contoh cara memegang boneka 

- Guru  mengamati anak pada saat pelaksanaan sandiwara boneka 

c). Istirahat 

- Guru Menyuruh anak untuk  mencuci tangan sebelum makan  

- Guru meminta anak  berdo’a sebelum makan 

- Guru meminta anak untuk  makan bekal bersama lalu berdoa sesudah makan 

- Guru menyuruh anak untuk  bermain 

d). Kegiatan Akhir 

- Guru dan anak  mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan 
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- Guru mengajak anak  menyanyi bersama “Naik delman” 

- Guru meminta anak berdo’a pulang  

Setelah mengamati anak saat kegiatan berlangsung masih terdapat anak 

yang belum mampu mengungkapkan dan menceritakan kembali cerita yang sudah 

dilakukan dengan menggunakan metode sandiwara boneka sekitar 70%, hal ini 

mendorong peneliti bersama guru kelas mengevaluasi kembali akan berlebihan 

dan kekurangan tentang metode yang digunakan. Namun demikian pada siklus 

pertama ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi tindakan yang hanya mencapai 42%. Dari hasil pengamatan diatas maka 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan tercapai peneliti kembali melaksanakan 

tindakan dengan menggunakan siklus II.   

Siklus II 

Seperti halnya siklus pertama pada siklus kedua ini peneliti kembali 

melaksanakn tindakan untuk meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak dan 

kembali menggali kemampuan anak untuk mengungkapkan gagasan dan 

menceritakan kembali cerita yang didengarnya dengan menggunakan metode 

sandiwara boneka melalui kemampuan verbalnya. Pelaksanaan tindakan pada 

siklus kedua ini dilaksanakan pada hari Senin 20 Januari 2014 dan Selasa Tanggal 

21 Januari 2014. Pada siklus kedua ini peneliti juga mempergunakan Rencana 

bidang pengembangan (RBP), untuk melihat dan mengamati apakah kegiatan 

yang akan dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Secara riil rencana 

bidang pengembangan (RBP) dalam pelaksanaan tindakan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pertemuan I 

a). Kegiatan Awal 

- Guru mengajak anak berbaris, berdoa dan mengucap salam 

- Guru  mempersensi anak  

- Guru memberikan  apersepsi tentang kegiatan yang akan dilakukan 

b). Kegiata Inti 

- Guru  mengkondisikan anak  

- Guru menjelaskan tema/judul cerita yang akan dilakukan 
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- Guru  menjelaskan apa yang dimaksud dengan sandiwara boneka 

- Guru memberikan contoh cara memegang boneka  

- Guru mengamati anak saat pelaksanaan sandiwara boneka  

c). Istirahat 

- Guru menyuruh anak untuk  mencuci tangan sebelum makan 

- Guru mengajak anak  berdoa sebelum makan 

- Guru menyuruh anak untuk  makan bekal bersama kemudian berdoa sesudah 

makan 

- Guru menyuruh anak untuk  bermain 

d). Kegiatan Akhir 

- Guru bersama anak  mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan 

- Guru mengajak anak  menyanyi “Naik Bis Kota” 

- Guru meminta anak  berdo’a pulang  

2. Pertemuan II 

a). Kegiatan Awal 

- Guru mengajak anak berbaris, berdoa dan mengucap salam 

- Guru mempersensi anak  

- Guru memberikan apersepsi tentang kegiatan yang akan dilakukan  

b). Kegiatan Inti 

- Guru mengkondisikan anak  

- Guru menjelaskan tema/judul cerita yang akan dilakukan  

- Guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan sandiwara boneka  

- Guru memberikan contoh cara memegang boneka 

- Guru mengamati anak saat pelaksnaan sandiwara boneka 



10 
 

c). Istirahat  

- Guru menyuruh anak mencuci tangan sebelum makan 

- Guru mengajak anak berdo’a sebelum makan 

- Guru menyuruh anak untuk makan bekal bersama kemudian berdo’a sesudah 

makan 

- Guru menyuruh anak untuk bermain  

d). Kegiatan Akhir 

-Guru bersama anak  mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan 

-Guru mengajak anak menyanyi” Naik Bis Kota”  

- Guru meminta anak berdo’a pulang 

Pada siklus kedua ini tampak bahwa anak merasa senang dan mampu 

mengungkapkan gagasannya serta menceritakan kembali cerita yang didengar 

dan dilihatnya dengan menggunakan metode sandiwara boneka. Anak-anak 

terlihat semangat dan termotivasi dengan kegiatan tersebut. Hasil analisis pada 

siklus kedua persentasenya meningkat menjadi 80%  dibanding dengan hasil 

analisis siklus pertama yang hanya 70% dari jumlah keseluruhan peserta didik 

sebanyak 26 anak. Proses pelaksanaan siklus kedua  menunjukkan bahwa metode 

sandiwara boneka dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak 

kelompok A di TK Petiwi III Blimbing. Hal ini terlihat pada hasil persentase 

sebelum dikenai tindakan 42%, siklus pertama 70% dan siklus kedua 80%.  

Metode sandiwara boneka masih dapat dilakukan lagi untuk 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengungkapkan gagasan melalui 

kemampuan verbalnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus dengan 

menerapkan metode sandiwara boneka dalam proses pembelajaran 

pengembangan bahasa di TK Pertiwi III Blimbing, Kecamatan Sambirejo, 

Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2013/2014 dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode sandiwara boneka dapat 

meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan kecerdasan verbal linguistik anak sebelum dikenai tindakan/pra 

siklus 42%, siklus I 70%, siklus II 80%. Kecerdasan verbal linguistik anak 

meningkat setelah diberi metode  sandiwara boneka. 

Berdasarkan pengalaman dalam penerapan metode sandiwara boneka 

dapat meningkatkan kecerdasan verbal linguistik anak, maka dapat disarankan 
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bagi pihak sekolah hendaknya dapat mengupayakan pendidikan dan pelatihan  

tentang  metode pembelajaran bagi guru untuk dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif sehingga peserta didik dapat 

termotivasi untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian sejenis 

hendaknya dilakukan tetapi dalam cakupan materi dan menggunakan strategi 

tertentu yang lebih cermat. 
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