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ABSTRAK 

 

METODE BERMAIN PERAN BERPENGARUH TERHADAP KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI PADA ANAK DI TK B PERTIWI GONDANG SLAMET  

KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI  

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Sri Ariyani,A520100166,Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini,Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014. 

133 halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode bermain peran 

terhadap kemampuan komunikasi anak TK B Pertiwi Gondang Slamet Ampel 

Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

jenis Pre Experimen Design, yaitu desain One Group Pretest-Posttest. Subjek 

dalam penelitian ini adalah anak usia dini usia 5-6 tahun di TK B Pertiwi 

Gondang Slamet Ampel Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 30 

anak. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi. Sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji t dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa thitung< -ttabel = -19.942 < -2,045 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini telah teruji, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara bermain 

peran terhadap kemampuan komunikasi. Kesimpulannya bahwa bermain peran 

mempengaruhi kemampuan komunikasi anak usia dini di TK B Pertiwi Gondang 

Slamet Ampel Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

Kata kunci: Bermain Peran, Kemampuan Komunikasi. 
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PENDAHULUAN 

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu contoh jalur formal 

pendidikan anak usia dini. Di taman kanak-kanak bidang pengembangan yang 

di kembangkan yaitu kemampuan nilai-nilai agama dan moral, kemampuan 

fisik motorik, kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, kemampuan sosial.  

Kemampuan bahasa sangat erat dengan kemampuan komunikasi. Di dalam 

kemampuan bahasa, anak belajar untuk mengungkapkan, menerima pesan dan 

menuangkannya dalam bentuk aksara. Melalui komunikasi anak mampu 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terutama dengan guru, teman, dan 

orang tua. 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting, dengan komunikasi 

kita bisa mengemukakan pendapat atau gagasan kita dan kita juga mampu 

menangkap informasi atau pesan yang disampaikan. Begitu halnya dengan 

anak. Melalui komunikasi mereka bisa menyampaikan yang apa ingin mereka 

sampaikan dan mengerti apa yang di sampaikan orang. Sebaliknya, jika anak 

tidak di ajarkan bentuk komunikasi yang benar, maka hal itu akan berpengaruh 

pada cara pengungkapan pesan yang di sampaikan dan pesan yang diterima. 

Menurut Sanjaya (2012:79), komunikasi adalah suatu proses, yakni aktivitas 

untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Proses komunikasi terjadi bukan 

secara kebetulan, akan tetapi dirancang dan diarahkan kepada pencapaian 

tujuan. Dalam proses komunikasi selamanya melibatkan tiga kompone penting, 

yakni sumber pesan, yaitu orang yang akan menyampaikan atau 

mengkomunikasikan sesuatu, pesan itu sendiri atau segala sesuatu yang akan 

disampaikan atau materi komunikasi dan penerima pesan, yaitu orang yang 

akan menerima informasi. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen 

dasar dalam proses komunikasi. Manakala hilang salah satu komponen maka 

hilang pula makna komunikasi. 

Kemampuan komunikasi anak usia dini dapat dikembangkan melalui 

berbagai macam permainan menarik yang sifatnya membangun, seperti 

bermain peran, boneka tangan, bercerita dan masih banyak lagi jenisnya. Guru 
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dapat mempraktekannya di sekolah-sekolah guna mengembangkan 

kemampuan komunikasi anak didiknya. 

Permasalahan yang terjadi di TK Pertiwi Gondang Slamet Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali yaitu komunikasi  anak kurang bisa terlaksana 

dengan baik, khususnya di TK B. Di TK B anak yang mampu mengerti dan 

mampu melaksanakan komunikasi dengan baik lebih sedikit dibandingkan 

dengan anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran yang digunakan masih bersifat klasikal. 

Penelitian ini perlu dilakukan dengan mendasarkan pada teori yang 

dikemukakan oleh R.Covey dalam Araswati (2012:20) mengemukakan bahwa 

pada dasarnya komunikasi mengacu pada suatu tindakan, oleh satu orang atau 

lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan 

(noise) terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan 

ada kesempatan untuk melakukan umpan balik; dan Uno (2012:180) yang 

menjelaskan bahwa kecakapan dalam penyajian materi termasuk pemakaian 

media dan alat bantu teknik lain untuk menarik perhatian siswa, merupakan 

salah satu karakteristik pembelajaran yang baik. Dan pada intinya komunikasi 

adalah suatu cara untuk menyampaikan pesan agar orang lain memahami kita. 

Berkomunikasi dengan anak merupakan suatu pengalaman yang 

menyenangkan dan berharga bagi si anak apabila komunikasi yang dilakukan 

berjalan dengan baik yaitu informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh 

anak. Anak-anak akan belajar menyerap informasinya melalui interaksi sosial 

dalam kesehariannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bermain 

peran terhadap kemampuan komunikasi anak usia dini di TK Pertiwi Gondang 

Slamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 
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METODE PENELITIAN 

Setting penelitian ini dilakukan di TK Pertiwi Gondang Slamet 

Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan pada semester 

genap Tahun Ajaran 2013/2014 selama dua minggu dengan 4 kali perlakuan 

eksperimen. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah semua anak TK B 

Pertiwi Gondang Slamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali  Tahun 

Ajaran 2013/2014 dengan banyak anak 30.   

Penelitian ini menggunakan desain Pre Experimen Design, yaitu One 

Group Pretest-Posttest Design. Pretest dan posttest dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan subjek penelitian yaitu menggunakan observasi untuk 

mengetahui keadaan awal dan observasi akhir untuk mengetahui keadaan 

setelah perlakuan karena subjek penelitiannya adalah anak usia 5-6 tahun. 

Skor awal dan akhir kemudian dibandingkan dan dilakukan analisis ttes untuk 

mengetahui perbedaannya. 

 

 

Gambar 3.1. Visualisasi One Group Pretest-Posttest 

Keterangan:  

O1=nilai observasi awal 

O2= nilai setelah diberi perlakuan bermain peran 

Pengaruh bermain peran terhadap kemampuan komunikasi anak  

= O2 – O1 

 

Variabel dalam penelitian ini ada variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas penelitian ini adalah bermain peran. Sedangkan variabel 

terikat penelitian ini adalah kemampuan komunikasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipant 

(observasi terstruktur), karena instrumen yang disusun dirancang untuk 

O1 X O2 
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mengetahui kemampuan komunikasi anak melalui penerapan bermain peran. 

Instrumen yang digunakan berpedoman pada indikator dan butir amatan 

tentang komunikasi. 

Tabel.1.Indikator dan Butir Amatan dalam Observasi Kemampuan 

Komunikasi 

No 

 

Indikator Butir Amatan Jumlah  

1. Melakukan 

percakapan dengan 

teman sebaya/ orang 

dewasa 

1. Mampu berkomunikasi 

secara lancar sampai 

kegiatan selesai 

2. Melakukan komunikasi 

saat bermain peran 

2 

2 Melakukan kembali 4-

5 urutan kata 

3. Mampu menirukan kata 

yang diucapkan oleh 

guru saat bermain peran   

1 

3 Berkomunikasi secara 

lisan dengan bahasa 

sendiri 

4.  Mampu mengungkapkan 

gagasannya dengan 

menggunakan bahasanya 

sendiri 

5. Mampu menerima pesan 

dan menyampaikan 

kembali pesan tersebut 

2 

Jumlah Butir Amatan 5 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

Sugiyono (2011:207) menjelaskan analisis deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
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berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk mengetahui tingkat 

kemampuan komunikasi dari subjek penelitian, maka ditentukan 

deskriptor butir amatan dengan memberikan tanda checklist (√) sesuai 

dengan kemampuan yang telah dicapai. Berikut keterangan deskriptor 

tersebut: 

BSB = Berkembang Sangat Baik, Jika anak mampu menguasai 

indikator dengan baik dan menyelesaikan 75% sampai 100% 

kegiatan yang dilakukan. 

BSH = Berkembang Sesuai Harapan, jika anak mampu menguasai 

indikator dengan sedikit bantuan dan menyelesaikan 50 

samapai 74% kegiatan yang dilakukan. 

MB  = Mulai Berkembang, jika anak mampu menguasai indikator 

dengan banyak bantuan dan menyelesaikan 25 sampai 49% 

kegiata yang dilakukan. 

BB  = Belum Berkembang, jika anak belum mampu menguasai 

indikator yang diberikan dan menyelesaikan kurang dari 24% 

kegiatan yang dilakukan. 

2. Analisis Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan SPSS (Statistical Package For The Social 

Science)16.0 for windows,yaitu paket uji statistik untuk ilmu sosial. 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel bebas 

yaitu bermain peran (X) terhadap kemampuan komunikasi anak (Y) 

sehingga bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima 

atau ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwasanya 

sebelum eksperimen prosentase anak yang mempunyai komunikasi dengan 

kategori Belum berkembang (BK) ada 50%, dan prosentase anak yang 

mempunyai komunikasi dengan kategori Mulai Berkembang (MB) ada 
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50%. Sedangkan setelah eksperimen diperoleh hasil prosentase untuk anak 

yang mempunyai komunikasi dengan kategori berkembang sesuai harapan 

(BSH) ada 50%, dan prosentase anak yang mempunyai komunikasi dengan 

kategori Berkembang Sangat Baik (BSB) ada 50%. 

2. Hasil Analisis Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan T-test maka hasil penelitian 

ini diperoleh bahwa thitung< -ttabel =  -19.942< -2,045 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Hal ini berarti bahwa bermain peran mempengaruhi 

komunikasi anak usia dini di TK Pertiwi Gondang Slamet Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 

 Hasil perolehan data di atas dipengaruhi karena bermain peran 

sangat memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan 

komunikasinya sesuai daya khayalnya. Dengan bermain peran, anak mampu 

mengutarakan gagasan, ide-idenya dengan leluasa sesuai peran yang 

dimainkannya. Hal ini yang membuat anak semakin mengembangkan 

kemampuannya berkomunikasi. 

 

 

 

Hal ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa bermain peran 

berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi anak TK Pertiwi Gondang 

Slamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

SIMPULAN 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t 

dengan taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan T-test 

maka hasil penelitian ini diperoleh bahwa thitung< -ttabel =  -19.942< -2,045 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa bermain peran mempengaruhi 

komunikasi anak usia dini di TK Pertiwi Gondang Slamet Kecamatan Ampel 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 

Bermain Peran 

 

Kemampuan 

Komunikasi 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwasanya 

sebelum eksperimen prosentase anak yang mempunyai komunikasi dengan 

kategori Belum Berkembang (BK) ada 50%, dan prosentase anak yang 

mempunyai kemampuan komunikasi dengan kategori Mulai Berkembang (MB) 

ada 50%. Sedangkan setelah eksperimen diperoleh hasil prosentase untuk anak 

yang mempunyai komunikasi dengan kategori Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH) ada 50%, dan prosentase anak yang mempunyai komunikasi dengan 

kategori Berkembang Sangat Baik (BSB) ada 50%. 
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