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ABSTRACT 

Emmy Anggraini/ A520110019. IMPROVING INTELEGENCE LINGUISTIC 

THROUGH ROLE PLAY METHOD IN GROUP B OF PERTIWI 

KINDERGARTEN MENCIL IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 

Final project. Faculty of teacher and Education Department. Muhammadiyah 

University Surakarta. March 2015 

Role play is an interesting and enjoyable method for early child hood to learn how to 

speak and communicate to their interlocutors. However, the reality in the 

kindergarten, there are so many teachers that still use monoton method to improve 

the children’s linguistic intelegence or their speaking ability. The method which is 

used does not ask the children to be active in every activity, they only  ask to sit on 

the table and listen to the story which is read by the teacher. the purpose of this 

research is to improve the children’s linguistic intelegence in Pertiwi Kindergarten 

Mencil Nogosari in the academic year 2014-2015. The type of this research is  class 

action research with two cycles procedure which consist of four steps they are 

planning, the implementation of action research, observation, and reflection. The  
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subject of the research are teacher and 16 students of group B Pertiwi Kindergarten 

Mencil Nogosari. The result states the role play method can improve the children’s 

linguistic intelegence in Pertiwi Kindergarten Mencil Nogosari Boyolali. The 

average percentage of linguistic intelegence before the treatment until the second 

cycle is pre-cycle 52,96%, first cycle  66,25%, second cycle 84,21%. The result of 

this research is there is an improvement of children’s linguistic intelegence using 

role play method in Pertiwi Kindergarten Mencil in the academic year 2014-2015.  

KEYWORD 

Linguistic intelegence, Role play method 

ABSTRAK 

Emmy Anggraini/ A520110019. UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN 

LINGUISTIK ANAK MELALUI METODE BERMAIN PERAN DI TK 

KELOMPOK B PERTIWI MENCIL TAHUN AJARAN 2014-2015. Skripsi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Maret, 2015. 

Metode bermain peran merupakan metode yang menarik dan menyenangkan bagi 

anak usia dini yang akan belajar berbahasa dan berkomunikasi dengan lawan 

bicaranya. Realitas yang terjadi dalam kegiatan belajar di Taman Kanak-kanak 

banyak guru yang masih menggunakan metode yang monoton dalam 

mengembangkan kecerdasan linguistik/ berbahasa anak. Metode yang digunakan 

tidak mengajak untuk anak ikut peran aktif dalam setiap kegiatan yang diberikan 

guru, anak hanya duduk dimeja dan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anak di TK 

Pertiwi Mencil Nogosari Tahun ajaran 2014-2015. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan prosedur kerja 2 (dua) siklus terdiri dari 

empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Subyek penelitian ini adalah guru dan 16 anak kelompok B TK Pertiwi Mencil 

Nogosari. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan menggunakan metode bermain 

peran dapat meningkatkan kecerdasan linguistik anak di TK Pertiwi Mencil Nogosari 



Boyolali. Adapun peningkatan rata-rata prosentase kecerdasan linguistik anak dari 

sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni pra siklus 52,96%, siklus I mencapai 

66,25%, siklus II mencapai 84,21%. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya 

peningkatan terhadap kecerdasan linguistik anak dengan metode bermain peran di 

TK Pertiwi Mencil Tahun ajaran 2014-2015.  

KATA KUNCI 

Kecerdasan linguistik, Metode bermain peran 

PENDAHULUAN 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditunjukkan 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 yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal (Depdiknas 2010:3). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditunjukkan 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 yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal (Depdiknas 2010:3). 

PAUD adalah investasi yang amat besar bagi keluarga dan bangsa. Anak-

anak kita adalah generasi penerus keluarga dan sekaligus penerus bangsa, merekalah 

yang kelak membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang tidak 

ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, masa depan bangsa sangat 

ditentukan oleh pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu 

Paud merupakan investasi bangsa yang sangat berharga dan sekaligus merupakan 



infrastruktur bagi pendidikan selanjutnya. Itulah sebabnya Negara-negara maju 

sangat serius mengembangkan PAUD. (Suyanto Slamet, 2005:3) 

Seperti kita ketahui kecerdasan menurut masyarakat pada umumnya adalah 

hanya apabila anak pintar dalam pembelajaran dan nilainya bagus dalam aspek 

perkembangan kognitifnya saja. Pada dasarnya setiap individu berbeda antara satu 

dengan yang lainnya masing-masing individu akan mempertahankan hidup dengan 

mengembangkan pengetahuan,sikap dan ketrampilan dengan cara yang berbeda pula, 

untuk itulah maka guru dan orang tua perlu memerlukan masing-masing anak yang 

memang berbeda itu dengan memberikan kesempatan yang berbeda pula. Tantangan 

bagi pendidik adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan majemuk yang 

dimiliki oleh setiap anak. Metode yang menyenangkan dan mengajak anak untuk ikut 

peran aktif dalam kegiatan berbahasa, berkomunikasi atau linguistik pada anak 

misalnya metode bermain peran. Metode ini dapat diajarkan pada anak usia dini usia 

Taman kanak-kanak.  

Berdasarkan uraian diatas peneiti tertarik untuk melakukan penelitian”Upaya 

Meningkatkan Kecerdasan Linguistik Anak Melalui Metode Bermain Peran Di TK 

kelompok B Periwi Mencil Tahun Ajaran 2014-2015”.  

Menurut Baron dalam (Diknas, 2007:1) kecerdasan secara umum dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk 

belajar dari pengalaman. Menurut Bromley dalam (Dhieni, 2007: 1.11) 

mendefinisikan bahasa (linguistik) sebagai sistem symbol yang teratur untuk 

mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual 

maupun verbal. Dapat disimpulkan kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk 

menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara kompeten 

melalui kata-kata.  

Menurut Ali Nugraha (2006: 8.14) Bermain Peran adalah permainan yang 

dilakukan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang 

ataupun tumbuhan yang ada disekitar anak. Melalui permainan ini daya imajinasi, 

kreativititas, empati, serta penghayatan anak dapat berkembang. Anak-anak dapat 

menjadi apa pun yang diinginkannya dan ia juga dapat melakukan manipulasi 



terhadap objek, seperti yang diharapkannya. Dalam memahami drama anak-anak 

Harley mendefinisikan bermain peran sebagai berikut: “Bermain peran adalah bentuk 

permainan bebas dari anak-anak yang masih muda. Adapun salah satu cara bagi 

mereka untuk menelusuri dunianya, dengan meniru tindakan dan karakter dari orang-

orang yang berada disekitarnya”.  

Salah satu penelitian terdahulu yang hamper sama dilakukan oleh peneliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Araswati dengan skripsi yang berjudul 

“Penggunaan Metode Bermain Peran sebagai Upaya Meningkatkan Komunikasi 

Pada Anak TK Indriyasana 03 Nglinggi Kelompok A Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Araswati merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Adapun hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti “Metode Bermain 

Peran  dapat Meningkatkan Kecerdasan Linguistik pada Anak Kelompok B TK 

Pertiwi Mencil Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2014-2015”. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan linguistik anak melalui 

metode bermain peran di TK Pertiwi Mencil Nogosari Boyolali tahun ajaran 2014-

2015.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian 

kualitatif dengan penelitian tindakan kelas. Menurut suharsimi Arikunto (2014:3) 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama. Dalam penelitian ini variable yang diteliti adalah meningkatkan 

kecerdasan linguistik anak melalui metode bermain peran. 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah TK Pertiwi Mencil, 

Nogosari, Boyolali yang berlokasi bersebelahan dengan SD N 2 Nogosari. Subjek 

dalam penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun, anak sebagai pihak penerima 

tindakan berjumlah 16 anak terdiri dari 11 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, 

peneliti sebagai pemberi tindakan. 



Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 

observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data yang pengisiannnya 

berdasarkan pengamatan langsung terhadap kemampuan bahasa yang telah 

dikembangkan oleh anak, misalnya pada saat anak bermain peran anak dapat 

berkomunikasi dengan lawan bicaranya sesuai dengan peran yang telah anak 

dapat. Observasi dilakukan meliputi kecerdasan linguistik anak yang dapat 

dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan, pelaksanaan metode 

bermain peran dan kejadian yang terjadi di luar perencanaan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah daftar nama-

nama anak-anak didik, foto kegiatan anak pada saat kegiatan bermain peran, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, daftar nilai, dan dokumen yang ada di 

dalam sekolah.  

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

yang muncul pada saat proses kegiatan bermain peran berlangsung yang belum 

terdapat dalam pedoman observasi.  

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

peningkatan yang terjadi dengan metode teknik analisis komparatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang dikumpulkan adalah data peningkatan kecerdasan linguistik anak 

yang diperoleh dengan teknik observasi terhadap 6 indikator dan 10 butir amatan. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri 2 siklus dengan gambaran 

sebagai berikut: 

1. Pra Siklus 

Peneliti melakukan pengamatan lebih teliti pada hari Rabu tanggal 14  

Januari 2015. Pengamatan dilakukan mulai dari kegiatan awal sampai dengan 



kegiatan selesai. Peneliti menyimpulkan anak-anak masih kurang aktif dalam 

mendengarkan cerita yang dilakukan oleh pendidik. Anak juga tidak terlibat 

aktif dalam kegiatan bercerita anak hanya mendengarkan saja tanpa anak maju 

menyampaikan cerita. waktu bercerita anak malah asyik sendiri berbicara 

dengan temannya, melihat keluar kelas dan tidak mendengarkan cerita dari 

gurunya, guru bercerita juga belum menggunakan alat peraga sehingga anak 

tidak tertarik, pembelajarannya juga masih menggunakan klasikal.  

Penataan lingkungan juga kurang mendukung untuk anak dapat bermain 

lebih leluasa karena tempat bermain yang sempit dan alat bermainnya juga 

masih kurang banyak.  Anak juga jarang berkomunikasi dengan teman karena 

ada yang asyik sendiri bermain, ada yang sedang jajan, ada juga yang hanya 

didalam kelas saja.  

2. Siklus I 

Tindakan siklus 1 pertemuan pertama dilaksanakan pada Senin 19 Januari 

2015 dengan tema pembelajaran Rekreasi dan kegiatan bermain peran 

berkunjung kerumah nenek denga tiba-tiba terjadi bencana alam tanah longsor 

peran yang ada dalam pertemuan ini adalah: Tim sar, Tim kesehatan dan Korban 

bencana. Pertemuan kedua dilakukan pada Selasa 20 Januari 2015 dengan 

kegiatan bermain peran pergi dengan relawan membantu korban bencana disini 

ada sekelompok relawan yang akan berkunjung kesebuah desa yang sedang 

terjadi bencana tanah longsor, di desa itu nanati reawan menghibur warga dan 

memberi bantuan. Di desa yang sedang terjadi bencana itu juga ada wartawan 

yang akan meliput kegiatan yang dilakukan oleh relawan. Peran yang ada dalam 

pertemuan kedua siklus I ini adalah: Relawan, Wartawan dan Korban bencana. 

Guru mengupayakan agar anak-anak merasa percaya diri dan menyenangkan 

bagi anak. siklus pertama dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 60 menit setiap pertemuannya. 

Berdasarkan amatan yang telah dilakukan pada siklus I skoring dan 

diperoleh hasil observasi kecerdasan linguistik menggunakan metode bermain 

peran sudah menunjukkan peningkatan yaitu sebelum tindakan atau pra siklus 

rata-rata prosentase satu kelas sebesar 52,96% pada siklus I ini mencapai 



66,25%. Hasil observasi kecerdasan linguistik anak juga menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan sebesar 13,29%. 

3. Siklus II 

Tindakan siklus II pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis 22 

Januari 2015 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari sabtu 24 januari 2015 

satu kali pertemuan dilaksanakan selama 60 menit. Adapun untuk siklus II ini 

peneiti menentukan rata-rata prosentase pencapaian satu kelas sebesar 80%. 

Pada pertemuan pertama dengan tema rekreasi dengan kegiatan bermain peran 

berlibur kekebun binatang. Anak-anak berwisata kekebun bianatang bersama 

dengan teman-temannya mereka senang sekali melihat banyak binatang setelah 

selesai mereka istirahat dan tiba-tiba terjadi gempa bumi mereka berlari dan di 

tolon oleh tim sar yang kemudian dibawa kerumah sakit. Peran yang ada dalam 

kegiatan bermain peran ini adalah: Tim sar, Tim kesehatan dan Anak-anak 

korban bencana. Pertemuan kedua kegiatan bermain peran membantu korban 

bencana, seorang anak bersama ayahnya yang akan menyumbangkan 

bantuannya ke korban bencana Tsunami. Peran yang ada dalam kegiatan 

bermain peran ini adalah; Ayah, Alif, Wartawan, dan relawan. 

Hasil observasi diperoleh rata-rata prosentase kecerdasan linguistik satu 

kelas 84,21%. Prosentase tersebut sudah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditargetkan peneliti pada pelaksanaan siklus II. 

Peningkatan Kecerdasan Linguistik Anak Per Siklus  

Aspek  Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata 

prosentase 

kecerdasan 

linguistik anak 

satu kelas 

52,96% 66,25% 84,21% 

 

 

 



SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 

siklus dapat diketahui bahwa menggunakan metode bermain peran dapat 

meningkatkan kecerdasan linguistik anak di TK Pertiwi Mencil Nogosari Boyolali 

Tahun Ajaran 2014-2015. Adapun peningkatan rata-rata prosentase kecerdasan 

linguistik anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni Pra siklus 

52,96%, Siklus I mencapai 66,25% dan siklus II mencapai 84,21%.  
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