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ABSTRAK 
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Mimik Prihatiningsih, A53H111042, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014. 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan kemampuan berbahasa 
melalui metode bermain peran pada anak didik. Dengan jenis penelitian 
PTK(Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penelitian ini adalah anak didik 
kelompok B TK Pertiwi 1 Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 
ajaran 2014/2015. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan 
kepala sekolah. 

Metode pengumpulan data melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik 
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif 
dengan dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertyemuan dengan 
anak didik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan 
berbahasa anak melalui metode bermainperan, yakni sebelum tindakan 40%, 
siklus I mencapai 50% dan siklus II mencapai 75%. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Upaya Mengembangkan Kemampuan 
Berbahasa Melalui Metode Bermain Peran Pada anak Didik. 

 

Kata kunci : Kemampuan Berbahasa, Metode Bermain Peran
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A. PENDAHULUAN 

Taman Kanak-kanak adalah merupakan salah satu bentuk layanan 

Program Pendidikan Anak usia Dini jalur formal bagi anak-anak usia empat 

sampai enam tahun  yakni sebelum anak memasuki pendidikan dasar (UU RI 

No. 20 tahun 2003, pasal 28) Tentang Sistem pendidikan nasional. Pendidikan 

taman kanak-kanak diselenggarakan untuk ,membantu meletakkan dasar 

perkembangan semua aspek tumbuh kembang anak sebelum memasuki 

pendidikan dasar. Jadi pendidikan taman kanak-kanak merupakan tahapan 

pendidikan yang penting untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai 

dengan tahap perkembangannya dan menyiapkan anak usia Taman kanak-

kanak untuk siap ke jenjang berikutnya. 

Anak – anak usia Taman kanak-kanak 4-6 tahun memiliki beberapa 

potensi dasar yang perlu dikembangkan. Potensi dasar tersebut secara umum 

terbagi menjadi dua, yaitu perilaku dan kemampuan dasar. Pengembangan 

potensi dasar ini merupakan pondasi bagi anak untuk dapat menempuh 

kehidupan selanjutnya dengan lebih baik, dan tumbuh sebagai manusia dewasa 

seutuhnya. 

Namun karena usianya yang masih sangat muda, mereka masih 

mempunyai ketergantungan yang kuat pada orang dewasa di sekelilingnya, 

terutama para pendidiknya, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan 

anak. Dalam hal ini, peran pendidik anak dalam pengembangan potensi dasar 

tersebut sangat penting. Pengembangan potensi dasar tersebut di antaranya 

menititikberatkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik (motorik halus 

dan motorik kasar), kecerdasan daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan 

spiritual serta sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang disesuaikan 

dengan keunikan dan tahapan perkembangan yang dilalui anak tersebut 

(Maimunah hasan, 2010:15). Jika pengembangan potensi dilakukan dengan 

cara tidak tepat, maka dampak negatifnya akan terus terbawa sampai si anak 

dewasa. 
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Oleh karena itu dalam mengembangkan potensi dasar anak terutama 

dalam kemampuan berbahasa anak di Taman kanak-kanak Pertiwi 1 Dawung 

Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen ini dirancang untuk membekali para 

pendidik anak usia dini, khususnya pendidik anak usia 4-6 tahun dengan 

berbagai stimulasi yang tepat untuk mengembangkan potensi anak – anak 

tersebut. Pada kesempatan ini akan diperoleh informasi tentang pengembangan 

kemampuan berbahasa anak usia 4-6 tahun. 

Mengembangkan keterampilan dan penyusunan merupakan dasar bagi 

kegiatan pembelajaran bahasa bagi anak usia 4-6 tahun. Cara anak dalam 

menggunakan bahasa akan berpengaruh pada aspek perkembangan lainnya, 

seperti sosial, emosional, fisik, moral, dan kepribadiannya. 

Thaiss  dalam Gunarti,Winda ( 2008 ) mengemukakan bahwa anak 

dapat memahami dan mengingat suatu informasi jika mereka mendapatkan 

kesempatan untuk membicarakannya, menuliskannya, menggambarkannya 

atau memanipulasinya. Dengan demikian, anak dapat mempelajari bahasa 

dengan baik dalam situasi dan komunitas belajar yang mendukung tumbuh 

kembangnya potensi bahasa mereka. 

Pada tahap ini, anak menggunakan semua kemampuan bahasa yang 

telah berkembang untuk menjadi seorang “ pembicara besar “ dan 

mengembangkan kesadarannya tentang kekuatan bahasa tulis. Orang tua dan 

pengasuh anak taman kanak-kanak dapat membantu anak berkembang menjadi 

pembaca dan penulis melalui bermain dengan huruf dan suara, melakukan 

bermain peran dan menggunakan karakter dari buku – buku, dan banyak 

membaca buku bersama. 

Usia anak - anak adalah usia bermain, pola bermain sangat disenangi 

oleh anak –anak, salah satu pola bermain itu adalah dengan metode bermain 

peran. Menurut Mayke S. Tedjasaputra ( 2005 ) banyak konsep dasar yang 

dipelajari atau diperoleh anak prasekolah melalui bermain. Perlu diingat bahwa 

usia prasekolah anak diharapkan menguasai berbagai konsep seperti warna, 
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ukuran, bahasa, bentuk, arah, besaran sebagai landasan untuk belajar, bahasa 

matematika dan ilmu yang lainnya. Melalui metode bermain peran itu 

diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan dalam berbahasa yang 

baik dan benar secara langsung. 

Melalui pengamatan yang kami lakukan sebagai guru didapatkan data 

bahwa anak – anak yang aktif dalam bermain, terutama dalam bermain peran 

mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kemampuan bahasanya. 

Sedangkan anak – anak yang pasif, takut dan malu untuk bermain – main 

ternyata mengalami hambatan dalam perkembangan kemampuan bahasanya. 

Demikian pula yang terjadi di TK Pertiwi 1 Dawung kecamatan Jenar 

Kabupaten Sragen, anak masih malu-malu untuk bermain dengan temannya 

dan kemampuan bahasanya masih rendah sehingga bingung untuk 

mengungkapkan kata-katanya, dengan demikin peneliti mencoba menerapkan 

metode bermain peran dan diharapkan anak dapat berimajinasi melalui metode 

tersebut sehinnga dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. 

Dalam hal ini, Indikator kemampuan berbahasa di ambil dari 

Permendiknas No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini 

yang menjadi acuan dalam pengembangan kemampuan bahasa, yaitu : 

1) Memahami aturan dan melakukan bermacam-macam permainan 

2) Melakukan percakapan dengan teman sebaya atau orang dewasa 

3) Berkomunikasi secara lisan dengan bahasanya sendiri (sesuai anak) 

4) Berbicara lancar dengan menggunakan kalimat yang komplek terdiri dari  

5 – 6 kata 

Berkaitan dengan hal itu, untuk membantu anak usia dini dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa, pendidik harus memiliki kemampuan 

untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberi rangsangan 

yang lebih. Dengan prinsip bermain sambil belajar, sehingga kegiatan ini 

sangat menyenangkan dan dapat menambah pemahaman anak tentang bahasa. 

Metode ini misalnya dengan kegiatan bermain peran tentang kegiatan di 
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sekolah, ada anak yang berperan menjadi guru dan murid, atau juga kegiatan 

bermain peran dokter dan pasien, kegiatan bermain peran masak memasak di 

dapur dan sebagainya. Melalui bermain peran dan penyediaan alat peraga yang 

menarik diharapkan anak akan mampu berimajinasi dan mengungkapkan ide-

idenya sehingga dapat mengembangkan kemampuan berbahasanya secara 

optimal. 

 

B. METODE PENELITIAN 
   

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang diharapkan mampu mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Dawung, Kecamatan Jenar, 

Kabupaten Sragen Tahun pelajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa yang paling penting bukanlah hasil akhir dari peningkatan 

kemampuan berbahasa anak, namun lebih kepada ‘proses’ kegiatan 

pembelajaran sebagai langkah pengembangan kemampuan berbahasa 

mereka.Prosedur dari penelitian ini dengan menggunakan dua (2) siklus. 

Penelitian ini merupakan hasil kolaboratif antara peneliti dengan Pendidik 

kelompok B yang berupaya mendapatkan hasil yang optimal melalui prosedur 

yang tepat. 

Langkah penelitian ini ada empat tahap : pertama langkah perencanaan 

penelitian, kedua pelaksanaan tindakan, ketiga observasi dan keempat adalah 

refleksi. Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dimana dalam 

setiap silkus dilaksanakan dalam empat kegiatan pokok yaitu perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sejak awal penelitian 

sampai berakhir penelitian. Langkah analisis data merupakan langkah 

mendasar sebagai analisis data kualitatif. Menganalisis data adalah suatu proses 

mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan 
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berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti 

yang sesungguhnya dalam penelitian ini. 

Untuk indikator yang digunakan sebagai acuan dalam keberhasilan 

penelitian ini adalah mengembangkan kemampuan berbahasa anak didik 

setelah diberikan metode bermain peran dapat mencapai 80% dari jumlah 

keseluruhan anak didik di kelompok B TK Pertiwi 1 Dawung, Kecamatan 

Jenar, Kabupaten Sragen. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
1. Hasil Penelitian 

Penelitian pada anak kelompok B untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa anak melalui kegiatan bermain peran yang dilakukan dalam 2 

siklus, tiap siklus dilakukan 2 pertemuan yang pelaksanaannya sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada jam 07.30-09.00 WIB. 

Pada tahap pra siklus peneliti melakukan observasi/pengamatan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan berbahasa anak sebelum 

menerapkan kegiatan dengan metode bermain peran. Kegiatan prasiklus ini 

menggunakan metode bermain peran dengan alat peraga seadanya, 

sehingga ada beberapa anak yang belum tertarik. Berdasarkan pengukuran 

awal kemampuan berbahasa anak diperoleh prosentase rata-rata anak dalam 

satu kelas sebesar 40%. 

Pada perencanaan tindakan siklus I peneliti berdiskusi dengan guru 

kelas B terutama tentang hal-hal yang akan dilakukan pada kegiatan 

pelaksanaan tindakan pada siklus I. Proses pembelajaran siklus I pertemuan 

pertama dan kedua mengacu pada rencana kegiatan harian (RKH). Siklus I 

pada pertemuan ini peneliti dibantu kolaborator yaitu guru kelas untuk 

menyamakan persepsi tentang observasi kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pemberian nilai mencakup empat indicator kemampuan berbahasa yang 

telah ditentukan diawal, dan difokuskan pada 4 butir amatan, semua itu 

dicatat pada pedoman observasi yang berbentuk checklist. 
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Sehingga prosentase ketuntasan kemampuan berbahasa anak belum 

mencapai target yang diharapkan walaupun sudah mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil observasi siklus I Kemampuan berbahasa anak melalui 

bermain peran sudah mulai berkembang dengan prosentase menjadi 50% 

disbanding waktu belum dilakukan tindakan yaitu pada siklus pertama ini 

anak sudah mulai tertarik bermain peran. Hal ini berarti sudah ada 

peningkatan kemampuan berbahasa anak yaitu pada prasiklus 40% yang 

berarti rata-rata kemampuan berbahasa anak mulai berkembang meningkat 

menjadi 50% yang berarti rata-rata kemampuan berbahasa anak 

berkembang sesuai harapan dimana ada peningkatan sebesar 10% pada 

siklus I. Maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. 

Rencana tindakan pada siklus II disusun berdasrkan refleksi pada 

siklus I. Pada tahap ini peneliti dan guru kelas kembali berdiskusi untuk 

melaksanakan tindakan selanjutnya agar hasil yang dicapai sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Dengan adanya tindakan pada siklus II yang berdasar 

pada refleksi siklus I maka anak cenderung lebih baik dan bersemangat di 

ketahui dari hasil rata-rata prosentase kemampuan berbahasa anak 

mengalami peningkatan 75% yang berarti rata-rata kemampuan berbahasa 

anak berkembang sangat baik dari sebelumnya 50% yang berarti rata-rata 

kemampuan berbahasa anak berkembang sesuai harapan. Sehingga di 

simpulkan bahwa penerapan metode bermain peran dapat mengembangkan 

kemampuan berbahasa anak di nilai berhasil. 

 

2. Pembahasan 

Prosentase yang di peroleh pada kondisi awal pada prasiklus 40% 

yang berarti rata-rata kemampuan berbahasa anak mulai berkembang 

kemudian di beri tindakan dengan metode bermain peran pada siklus I 

mencapai 50% yang berarti rata-rata kemampuan berbahasa anak 

berkembang sesuai harapan. Kemudian setelah di beri tindakan pada siklus 

II prosentase kemampuan berbahasa anak meningkat mencapai 75% yang 

berarti rata-rata kemampuan berbahasa anak berkembang sangat pesat hal 
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ini menunjukkan bahwa dari prasiklus ke siklus I meningkat 10% dan dari 

siklus I ke siklus II meningkat 25% sehingga penilaian dinyatakan berhasil. 

 

D. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dari tahap 

prasiklus, siklus I dan siklus II dapat di tarik kesimpulan bahwa upaya 

mengembangkan kemampuan berbahasa anak dapat dilakukan melalui 

metode bermain peran pada anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Dawung, 

Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Pengembangan tersebut dapat 

diperhatikan adanya perkembangan prosentase kemampuan bahasa anak 

dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II. Sebelum tindakan 40%, 

siklus I 50% dan siklus II 75%. Dimana prosentase kemampuan berbahasa 

anak dari siklus I ke siklus II meningkat 25%. Dengan demikian maka 

penelitian ini berhasil dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak 

terbukti dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II rata-rata 

kemampuan berbahasa anak mencapai 75elah memenuhi target pada 

indikator kinerja yaitu dengan rata-rata prosentase tersebut. 
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