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ABSTRAK 
 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI BERMAIN 
PERAN PADA ANAK KELOMPOK A DI TK AISYIYAH II KECAMATAN 
SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013/2014. 
Rukmini, A53H111057, Progam Studi  Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 89 
halaman.  
 
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
anak usia dini dengan bermain peran di TK Aisyiyah II Sragen tahun ajaran 
2013/2014. Subyek pelaksanaan tindakan ini adalah anak kelompok A di TK 
Aisyiyah II yang berjumlah 18 anak. Objek penelitian ini adalah guru dan anak TK 
Aisyiyah II Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Tahun 2013/2014. Jenis 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu, perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan hasil persentase pencapaian setiap anak dengan 
persentase keberhasilan yang telah ditentukan peneliti pada setiap siklusnya, analisa 
data pembelajaran bermain peran dilakukan dengan analisis interaktif. Hasil 
penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui 
bermain peran. Kemampuan berbahasa anak pada pra siklus mencapai  11,11%, 
siklus pertama 61,11%, dan siklus kedua menjadi 83,33%. Selain itu, dapat 
disimpulkan bahwa variasi dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam peningkatan kemampuan berbahasa melalui bermain peran karena 
pembelajaran dilakukan di luar kelas. Dengan demikian, dapat terbukti bahwa 
penerapan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
kelompok A di TK Aisyiyah II Sragen tahun ajaran 2013/2014.  
 
 
Kata kunci : Kemampuan berbahasa, bermain peran 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

I. Pendahuluan 

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan salah satu bentuk 

pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak 

usia dini (usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar). Menurut 

peraturan daerah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah Bab I 

Pasal 1 ayat (2) Pendidikan di Taman Kanak-Kanak dilaksanakan dengan prinsip 

bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Sesuai dengan 

perkembangan anak didik. Adapun tujuan TK berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/92 tentang Taman Kanak-Kanak, 

adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, 

keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak, pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia merupakan 

bekal yang sangat pokok. 

Dalam UU tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa 

pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 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 (UU Nomor 20 Tahun 2003 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 14) 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke beberapa arah. 

Adapun aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini di dalam 

kurikulum 2004 adalah aspek pengembangan, perilaku dan pembiasaan meliputi 

sosial, emosi, kemandirian, nilai moral dan agama serta pengembangan bahasa, 

kognitif, seni dan fisik motorik. 

Kegiatan bermain merupakan bagian penting dalam pendidikan anak 

menuju perkembangan normal sesuai dengan kodrat anak. Pelaksanaan 

pendidikan di Taman Kanak-Kanak menganut prinsip bermain sambil belajar 

atau belajar seraya bermain. Melalui bermain seorang anak dapat 

mengembangkan kepribadiannya, termasuk perkembangan motorik sosial, emosi 



 
 

 
 

maupun kecerdasannya. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di Taman Kanak-

Kanak dapat digunakan sebagai wahana pembelajaran bahasa. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena disamping berfungsi sebagai alat untuk menyatakan pikiran dan 

perasaan kepada orang lain juga sekaligus berfungsi sebagai alat untuk 

memahami perasaan dan pikiran orang lain. Kemampuan berbahasa tidak hanya 

diperlukan oleh manusia yang sudah dewasa saja, tetapi juga diperlukan bagi 

kehidupan anak. Dalam perkembangannya anak usia 3-6 tahun sedang 

mengalami fase peralihan dari masa egosentris ke masa sosial. Ia mulai sadar 

bahwa lingkungan tidak selalu sesuai dengan keinginannya sehingga ia harus 

belajar menyesuaikan diri kepada tuntutan lingkungannya itu. 

Dewasa ini anak sering mengalami masalah yang disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan tentang alam dan masyarakat sekitarnya, serta norma 

yang berlaku sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan berkomunikasi. 

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka “kemampuan berbahasa” merupakan 

salah satu unsur yang perlu dikembangkan di Taman Kanak-Kanak. Melalui 

bidang pengembangan kemampuan berbahasa khususnya dan bidang 

pengembangan yang lain, anak TK diberi bimbingan/ tuntunan untuk 

mengembangkan bahasanya secara wajar. Dengan demikian diharapkan dapat 

dibina perkembangan kepribadian anak secara wajar, baik segi sosial, emosional 

maupun intelektualnya. Bentuk-bentuk pelaksanaan bidang pengembangan 

kemampuan berbahasa ini tidak banyak berbeda dengan bentuk-bentuk 

pelaksanaan bidang pengembangan bermain peran. 

Bermain peran adalah permainan favorit anak terutama pada masa umur 4-

6 tahun. Meski terlihat sederhana, permainan ini banyak manfaatnya. Menurut 

Sujiono bermain peran atau role playing adalah suatu kegiatan untuk 

memerankan sesuatu di luar perannya sendiri agar anak dapat memiliki 

pemahaman dan pandangan yang benar tentang sejarah di masa lampau. Strategi 

ini menekankan sifat sosial pembelajaran dan memandang bahwa perilaku 

kooperatif dapat merangsang siswa baik secara sosial maupun intelektual. Dalam 



 
 

 
 

role playing murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun 

saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. 

Berdasarkan pengamatan dan penilaian dalam pembelajaran kegiatan 

pengembangan bahasa masih banyak ditemui bahwa anak usia Taman Kanak-

Kanak khususnya di TK Aisyiyah II Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, 

untuk memiliki motivasi dan kepercayaan diri belum terbangun dengan baik, 

sehingga mereka tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasanya dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kondisi-

kondisi: 

1. Anak cenderung belum bisa bermain peran, karena kepercayaan diri mereka 

belum terbangun dengan baik. 

2. Anak belum terbiasa bermain peran dengan bahasa yang baik dan benar. 

3. Dari 18 anak yang baru bisa bermain peran dengan baik hanya 11,11%. 

Sehingga dengan manfaat dari permainan seni peran yang begitu banyak 

terkait dengan kemampuan seorang anak untuk mengembangkan kemampuan 

berbahasa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih banyak untuk 

lebih mengetahui pengaruh kegiatan bermain peran terhadap kemampuan 

berbahasa, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI 

BERMAIN PERAN PADA ANAK KELOMPOK A TK AISYIYAH II 

KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN. 

II. METODE PENELITIAN 
 

A. Setting Penelitan 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TK Aisyiyah II yang terletak di kota 

Sragen, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di TK Aisyiyah II pada bulan November 

sampai bulan Januari 2014. 



 
 

 
 

B. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ditetapkan pada anak dan guru TK Aisyiyah II 

Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan jumlah anak 18, terdiri dari 8 

anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Hal ini untuk mendorong peneliti 

dengan menerapkan sebuah permainan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui prosedur penelitian yang 

mencakup empat langkah yaitu: kegiatan perencanaan (planning), tindakan 

(Acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). (Arikunto, 2010: 

137) 

D. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. 

E. Validitas Data 

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi data artinya membandingkan atau mengecek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dengan hasil wawancara, hasilk catatan lapangan dan hasil 

dokumentasi. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Lembar observasi yang berisi tentang catatan hasil pelaksanaan 

kegiatan mengenai bermain peran yang sesuai dengan indikator yang 

dicapai. 

2. Lembar observasi yang digunakan untuk mencatat pengamatan setiap 

kali melakukan tindakan. 

3. Lembar observasi yang berisi tentang catatan pelaksanaan metode 

dalam meningkatkan kemampuan berbahasa. 



 
 

 
 

4. Lembar catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat semua 

kejadian di luar perencanaan atau pencatatan permasalahan-

permasalahan yang muncul pada waktu dilaksanakan kegiatan. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Iskandar (2012: 74) analisis data merupakan kajian untuk 

memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. 

Analisis data dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap bagian-bagian 

yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya, dalam 

penelitian tindakan kelas (PTK) analisis data dilakukan oleh peneliti 

semenjak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian. Tehnik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu 

membandingkan hasil persentase pencapaian setiap anak dengan persentase 

keberhasilan yang telah ditentukan peneliti pada setiap siklusnya, dan 

deskriptif interaktif yaitu analisis data dimulai dengan menemukan kategori 

atas data yang telah dikumpulkan, langkah ini merupakan suatu langkah 

yang fundamental dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya kedua komponen 

tersebut dihubungkan dengan memberikan proporsi hingga diperoleh sebuah 

pola hubungan yang sangat padat  

H. Indikator Pencapaian 

Menurut UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sragen dalam (Program 

Tahunan Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2010/2011) Pembelajaran 

bahasa dengan bermain peran dapat meningkatkan kemampuann berbahasa 

pada anak kelompok A TK Aisyiyah II Sragen dengan indikator sebagai 

berikut: 

a. Mendengarkan cerita dan menceritakan kembali isi cerita secara 

sederhana. 

b. Menjawab pertanyaan tentag keterangan informasi secara sederhana. 

c. Menyebutkan bermacam-macam kata benda yang ada di lingkungan 

sekitar. 

d. Bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri. 

 



 
 

 
 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas di TK Aisyiyah II untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak melalui bermain peran, dilaksanakan dalam 2 

siklus. Tiap siklus terdiri atas 2 pertemuan yang pelaksanaannya disesuaikan 

jadwal penelitian. 

Untuk mengetahui kemampuan berbahasa anak, sebelum tindakan 

peneliti melakukan pembelajaran pengenalan bagaimana cara bertransaksi 

jual beli pada hgari Sabtu, 7 Januari 2014. Peneliti mengajak anak-anak 

mempraktekkan langsung, dari hasil observasi tersebut secara keseluruhan 

rata-rata pencapaian kemampuan berbahasa hanya mencapai 11,11%. Hal 

ini diperkirakan karena guru/ peneliti belum menggunakan media atau alat 

peraga yang menarik bagi anak. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

peneliti merasa perlu melaksanakan tindakan kelas. 

Dari hasil penelitian, Siklus I yang dilaksanakan pada hari Rabu,         

8 Januari 2014 di Stasiun Kereta Api, peneliti berdiskusi dengan guru dalam 

hal yang akan dilakukan pada kegiatan pelaksanaan tindakan Siklus I. 

Peneliti sebagai pelaksana tindakan sedangkan guru membantu selama 

proses pembelajaran juga sebagai observatory. Hasil observasi kemampuan 

berbahasa pada siklus I sudah cukup menunjukkan peningkatan yaitu anak 

sebelum tindakan 11,11% pada siklus I mencapai 61,11%. Adapun tindakan 

dan penelitian dalam siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pertemuan 

pertama pada hari Rabu, 8 Januari 2014 dan pertemuan kedua pada hari 

Jum’at, 10 Januari 2014. 

Proses tindakan pada siklus I pada umumnya sudah cukup baik namun 

belum memuaskan. Peneliti masih menemui anak-anak yang belum 

memperhatikan dan belum mau mencoba untuk bermain peran. Untuk itu 

peneliti dan guru sepakat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Peneliti 

berdiskusi dengan guru untuk menentukan perencanaan pada siklus II. 

Kegiatan perencaaan ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu 2014. 

Hal-hal yang didiskusikan antara lain: (1) Menindaklanjuti anak-anak yang 



 
 

 
 

belum mau mencoba, (2) Sedangkan anak yang masih kurang 

memperhatikan, guru berencana meminta anak untuk mengulanginya dan 

memotivasi pada semua anak agar lebih semangat dalam kegiatan. 

Proses pelaksanaan tindakan pada siklus II sudah baik. Kelemahan 

yang ada pada siklus I dapat diatasi dengan baik. Hal ini membuat kualitas 

pembelajaran terlihat dengan tercapainya indikator yang ditetapkan oleh 

peneliti. Peneliti dibantu oleh kolaborator yang berhasil meningkatkan 

kemampuan berbahasa anak. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan dari Siklus I sampai Siklus II dapat 

dikatakan bahwa kemampuan berbahasa dengan bermain peran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelompok A TK Aisyiyah II Sragen tahun 

ajaran 2013/2014. Sebelum melakukan tindakan siklus I, peneliti melakukan 

observasi awal berupa pra siklus untuk mengetahui kondisi awal nyata di 

lapangan dan permasalahan apa yang terjadi. Data persentase pencapaian 

yang diperoleh pada kondisi awal adalah 11,11% hampir semua anak belum 

memiliki kemampuan berbahasa terutama belum bisa bertransaksi jual beli 

tiket dengan baik. Siklus I mencapai 61,11% dengan anak dengan 

kemampuan berbahasanya baik menjadi 12 anak. Sedangkan persentase 

pada siklus II mencapai 83,33% dengan banyak anak yang kemampuan 

berbahasanya baik bertambah menjadi 15 anak. Meskipun  masih ada 3 anak 

yang belum memiliki kemampuan berbahasa yang sesuai harapan, namun 

hasil terakhir sudah memenuhi target yang ingin dicapai peneliti yaitu 

persentase keberhasilan 80%. 

IV. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dalam 

dua siklus dengan menerapkan pembelajaan bagi siswa kelompok A                     

TK Aisyiyah II Sragen, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan 

terbukti kebenarannya, artinya bahwa melalui bermain peran dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa bagi siswa kelompok A TK Aisyiyah II 

Sragen tahun ajaran 2013/2014. 



 
 

 
 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak di 

TK Aisyiyah II Sragen. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

persentase kemampuan berbahasa dari prasiklus  11,11%, siklus I 61,11%, 

Siklus II 83,33%. Persentase kemampuan berbahasa anak dari siklus I ke 

Siklus II meningkat 22,22%. 

2. Variasi pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan kemampuan berbahasa melalui bermain peran. 
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