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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERBICARA MELALUI BERMAIN 

PERAN PADA ANAK USIA 5-6 DI TK PKK TEROS  

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

Oleh 

SRI SUNARTI  

E1F 112 099 

 

Bicara  adalah  bentuk  bahasa  yang  menggunakan  artikulasi  atau  kata-

kata  yang digunakan  untuk  menyampaikan  maksud. Jika  ditinjau  dari  segi  

kemampuan  berbicara,  anak  TK  PKK Teros memiliki kemampuan berbicara 

yang masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada laporan perkembangan anak  yang  

menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  indikator-indikator  pada  aspek  bahasa 

terutama pada lingkup perkembangan  mengungkapkan bahasa yang belum 

tercapai dengan baik. Oleh karena itu diperlukannya metode pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan bermain peran untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara pada anak usia 5-6 di TK PKK Teros 

Tahun Pelajaran 2014/2015? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk  

mengetahui  penerapan bermain peran untuk mengembangkan kemampuan 

berbicara pada anak usia 5-6 di TK PKK Teros Tahun Pelajaran 2014/2015. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan 2 kali tahap 

pengembangan, dimana yang dijadikan subjek penelitian adalah anak usia 5-6 

Tahun di TK PKK Teros Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 10 orang. 

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik 

deskriptif kualitatif. 

Hasil pengembangan pada tahap pertama diperoleh persentase sebesar 

77,5% termasuk kategori sedang, pada tahap pengembangan II terjadi peningkatan 

diperoleh persentase sebesar 89,1% termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain peran dapat 

mengembangkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 di TK PKK Teros Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yaitu dimana anak dapat berbicara dengan intonasi dan 

pelafalan yang baik serta mengikuti dialog dalam kegiatan bermain peran. 

 

Kata Kunci: kemampuan berbicara, bermain peran 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan bahasa memerlukan beberapa kemampuan, yaitu 

berbicara,  menyimak, membaca, menulis, dan  menggunakan  bahasa  isyarat.  

Kemampuan  berbicara  merupakan hal  yang  paling  kodrati  dilakukan  oleh  

semua  orang,  termasuk  anak-anak. Kemampuan berbicara  selalu  dibutuhkan  

setiap  hari  mulai  kita bangun tidur  hingga akan tidur kembali sebagai sarana 

untuk berkomunikasi. 

Berdasarkan hasil observasi didapatkan data bahwa kemampuan anak 

usia 5-6 tahun di TK PKK Teros  masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada 

laporan perkembangan anak  yang  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  

indikator-indikator  pada  aspek  bahasa terutama pada lingkup perkembangan  

mengungkapkan bahasa yang belum tercapai dengan baik.   

Guru yang kreatif senantiasa mencari pendekatan baru dalam 

memecahkan masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton, 

melainkan memilih variasi lain yang sesuai. Bermain peran merupakan metode 

pembelajaran yang tepat untuk mendukung perkembangan bahasa 

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan, peneliti  

tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengembangan Kemampuan 

Berbicara melalui Bermain Peran pada Anak Usia 5-6 di TK PKK Teros Tahun 

Pelajaran 2014/2015.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka dapat  

dirumus-kan permasalahan: Bagaimana penerapan bermain peran untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara pada anak usia 5-6 di TK PKK Teros 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui penerapan bermain 

peran untuk mengembangkan kemampuan berbicara pada anak usia 5-6 di TK 

PKK Teros Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti 

bagi perorangan/institusi sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a.  Khasanah Keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, 

utamanya bidang pendidikan anak usia dini. Melalui penelitian ini, diharapkan 

diperoleh pemahaman yang signifikan, korelasi yang semakin nyata, antara teori 

dan praktik pendidikan anak usia dini. 
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b. Peneliti Lain 

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  peneliti lain, untk dijadikan 

salah satu rujukan atau referensi teoretis, maupun relevansi praktis. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan 

penelitian lanjutan. 

 

2.  Manfaat Praktis 

a. Siswa 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  berbicara pada 

anak usia 5-6 tahun. 

b.Guru 

Dari hasil penelitian ini guru dapat: 

1) Mengetahui  pentingnya  metode  bermain  peran  untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara pada anak. 

2) Menciptakan  proses  belajar  mengajar  yang  dapat  meningkatkan 

keterampilan berbicara melalui metode yang tepat bagi anak. 

3) Meningkatkan intensitas pelaksanaan bermain peran dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c. Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) 

Hasil  penelitian  ini  dapat  lebih  meningkatkan  kualitas  proses  belajar 

mengajar melalui metode yang tepat untuk anak usia 5-6 tahun. 

 

E.Definisi Operasional 

Peneliti perlu memberikan batasan terkait definisi operasional dari tiap 

variabel yang digunakan. Untuk itu, pada bagian ini akan dideskripsikan 

definisi operasional dari kata kemampuan berbicara dan bermain peran. 

1. Kemampuan berbicara adalah kemampuan  anak dalam mengekspresikan 

pikiran dan perasaannya secara cerdas sesuai konteks dan situasi pada saat 

dia sedang berbicara dengan memperhatikan aspek pengucapan,pelafalan, 

intonasi,penggunaan kata dan pengembangan kalimat 

2. Bermain peran adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan 

kesempatan kepada anak didik untuk memerankan seorang tokoh dalam 

suatu cerita atau bermain  peran  merupakan  permainan  dimana  anak  

memainkan  peran dari  tokoh  yang  dimainkannya  untuk  mengembangkan  

daya  imajinasi  anak  serta kemampuan berbicara pada anak. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Bermain Peran 

 

Santrock (1995: 272) menyatakan bermain peran (role play) ialah suatu 

kegiatan yang menyenangkan. Secara lebih lanjut bermain peran merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan. Role 

playing merupakan suatu metode bimbingan dan konseling kelompok yang 

dilakukan secara sadar dan diskusi tentang peran dalam kelompok. Di dalam 

kelas, suatu masalah diperagakan secara singkat sehingga siswa dapat 
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mengenali karakter tokoh seperti apa yang siswa peragakan tersebut atau yang 

menjadi lawan mainnya memiliki atau kebagian peran seperti apa. Santrock 

juga menyatakan bermain peran memungkinkan anak mengatasi frustrasi dan 

merupakan suatu medium bagi ahli terapi untuk menganalisis konflik-konflik 

anak dan cara-cara mereka mengatasinya.   

Untuk berdialog, sekurang-kurangnya anak harus dapat memahami apa 

yang dikatakan kepadanya dan berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti 

oleh teman sebayanya. Dengan demikian dalam bermain peran harus mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: 1) menyiapkan naskah, alat, media dan 

konstum yang akan digunakan dalam bermain peran; 2) menerangkan teknik 

bermain peran dengan cara sederhana; 3) memberi kebebasan pada anak untuk 

memilih peran yang disukainya; 4) menetapkan peran pendengar (anak yang 

tidak ikut bermain); 5) menetapkan dengan jelas masalah dan peranan yang 

harus mereka mainkan; 6) menyarankan kalimat pertama yang baik diucapkan 

oleh pemain untuk memulai; seperti: “Assalamu’alaikum”, “selamat berjumpa 

kembali dengan kami.....” 7) menghentikan permainan pada detik-detik situasi 

sedang memuncak dan kemudian membuka diskusi umum (Gunarti, 2008, 

10.19 ) 

 

B. Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun 

 

Kemampuan berbicara adalah kemampuan menyampaikan pesan melalui 

bahasa lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: pelafalan, intonasi, pilihan kata, 

struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara 

memulai dan mengakhiri pembicaraan, penampilan, (gerak-gerik, penguasaan 

diri, dll) (Tarigan, 2008: 13). 

Peraturan Menteri No. 58 (2009:10)  menyebutkan bahwa tingkat 

pencapaian perkembangan anak usia 5-6  tahun  dengan  lingkup  

perkembangan  mengungkapkan  bahasa  meliputi  menjawab pertanyaan  yang  

lebih kompleks; menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang  

sama; berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta 

mengenal simbol- simbol  untuk  persiapan  membaca,  menulis  dan  

berhitung;  menyusun  kalimat sederhana dalam struktur  lengkap  (pokok  

kalimat-predikat-keterangan);  memiliki  lebih banyak  kata-kata  untuk  

mengekpresikan  ide  pada  orang  lain;  serta  melanjutkan  sebagian 

cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. 

 

C. Pengembangan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Bermain Peran 

 

Tujuan berbicara adalah untuk memberitahukan, melaporkan,  meng-

hibur, membujuk,  dan  meyakinkan  seseorang  yang  terdiri  dari  saspek  

kebahasaan  dan nonkebahasaan. Kemampuan yang diharapkan dalam 

penggunaan metode bermain peran dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

dapat dilaksanakan melalui penguasaan kegiatan bermain peran, keterlibatan 

guru, pemberian motivasi pada anak, mengeksplorasi dan pengayaan. Upaya 
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peningkatan kemampuan berbicara melalui metode bermain peran adalah 

sebagai berikut: 1) Bermain Peran harus diberikan secara bertahap dan tidak 

boleh menilai baik buruk terhadap peran yang dimainkan terutama dalam hal 

perasaan anak didik; 2) guru harus mampu sebagai dinamisator sehingga  

mampu mengeksplorasi permasalahan dari berbagai dimensi dengan kata lain 

guru harus bisa menangkap esensi dan pandangan peserta didik, merefleksinya 

dan menyesuaikannya dengan baik; 3) anak didik harus dibuka wawasannya 

karena terdapat beberapa alternatif pemeran dalam suatu alur cerita dengan 

konsekuensi yang menyertainya, 4) mengkaji ketepatan masalah. 

Untuk dapat bermain dengan baik bersama orang lain, anak harus bisa 

mengerti dan dimengerti oleh teman-temanya. Hal ini mendorong anak untuk 

belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana membentuk 

hubungan sosial, bagaimana menghadapi dan memcahkan masalah-masalah 

yang timbul dalam hubungan tersebut.  

 

D. Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apabila bermain 

peran dilaksanakan dengan baik dan benar maka dapat mengembangkan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 di TK PKK Teros Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Pengembangan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengembangkan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 di TK PKK Teros Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui 

kegiatan bermain peran. 

 

B. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat kolaboratif, dimana peneliti bekerjasama dengan 

guru bersifat pendamping melaui kolaborasi pendidikan pengembangan yang 

dilakukan, penelitian dapat lebih objektif, serta memanfaatkan saran-saran 

orang lain. Dalam penelitian ini peneliti berkolaborasi dengan guru kelas anak 

usia 5-6 tahun (kelompok B) TK PKK Teros untuk melakukan pengembangan 

terhadap kemampuan berbicara anak melalui kegiatan bermain dimana guru 

kelas tersebut berperan sebagai pengamat/observer.  
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C. Faktor yang diteliti 

 

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor guru dan 

faktor anak didik, antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor guru, yang diteliti adalah guru selama proses pengembangan bermain 

peran dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun. 

2. Faktor siswa 

 Perkembangan kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun dikatakan 

meningkat apabila semua indikator dengan tahapan perkembangan berbicara 

dan bermain peran dapat dicapai secara optimal. Aspek yang diamati adalah 

pengucapan lafal yang jelas, penerapan intonasi yang wajar, pilihan kata, 

penerapan struktur kalimat yang jelas, keberanian, kelancaran, dan gerak 

tubuh. 

 

D. Indikator Kinerja  

 

Indikator kinerja untuk meningkatkan perkembangan kemampuan 

berbicara anak didik melalui kegiatan bermain peran adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan bermain peran  

Kegiatan bermain peran dilakukan oleh guru bersama anak usia 5-6 di 

TK PKK Teros Tahun Pelajaran 2014/2015. Kegiatan bermain peran 

dianggap berhasil jika dicapai hasil yang sesuai dengan indikator kegiatan 

bermain peran/sesuai dengan rencana kegiatan harian. 

2. Kemampuan berbicara Anak 

Indikator kinerja pada aspek kemampuan motorik dikatakan berhasil 

jika tercapai kemampuan anak didik dalam aspek berbicara mencapai angka 

minimal 80%. 

 

E. Prosedur Penelitian 

 

Rancangan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 tahap 

pengembangan dan setiap tahap terdiri atas tahap perencanaan dan penerapan 

yang dilengkapai dengan kegiatan observasi tahap pelaksanaan dan refleksi. 

 

 

F. Metode dan Instrumen Penelitian 

1. Metode Penelitian 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu : observasi,  dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Teknik pengamatan atau observasi yang digunakan adalah untuk 

mengetahui penerapan metode bermain peran dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara anak, secara langsung dengan merujuk pada 

pedoman observasi yang telah dibuat untuk tiap-tiap anak yang berisi 

indikator tentang kemampuan berbicara anak usia 5-6 di TK PKK Teros 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mendokumentasikan atau menyimpan sejumlah data yang telah diukur 

atau diobservasi untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis 

(Arikunto, 2010: 38). Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian seperti laporan kegiatan, foto-foto, 

rekaman kegiatan dan data yang relevan lainnya. 

 

2. Instrumen penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data di 

lokasi penelitian adalah menggunakan lembar observasi. Lembar 

observasi berisikan tentang komponen – komponen yang akan diamati 

berupa aktivitas anak didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan. Lembar observasi 

digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan berbicara anak pada 

tiap tahap pelaksanaan pengembangan. Adapun instrumen 

pengembangan kemampuan berbicara melalui bermain peran pada anak 

usia 5-6 tahun adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabel 2 

Kisi-kisi Instrumen Observasi Pengembangan Kemampuan Berbicara 

Melalui Kegiatan Bermain Peran pada Anak Usia 5-6 Tahun 

Variabel  
Indikator  

 

Perkembangan 

kemampuan 

berbicara anak  

1. anak memiliki keberanian dalam berbicara 

melalui kegiatan bermain peran, 

2. kemampuan anak dalam mengucapakan dialog 

dengan lafal yang baik dan benar. 

3. kemampuan anak didik dalam berdialog 

dengan intonasi yang tepat,  

4. memiliki perbendaharaan kata yang cukup 

dalam percakapan dan disesuaikan dengan 

tema dalam bermain peran,  

5.  berbicara dengan kalimat yang lancar dan 

tepat sesuai dengan perannya,  

6. memainkan perannya dengan baik dan benar,  

7. gerak-gerik tubuh anak dalam berdialog 

disesuaikan dengan isi percakapan. 

8. memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekpresikan ide pada orang lain saat 

melakukan kegiatan bermain peran 

9. dapat berkomunikasi secara lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis dan 

berhitung. 

10. menjawab pertanyaan yang lebih kompleks 

yang diajukan guru setelah kegiatan bermain 

peran berakhir. 

 

 

Kriteria perkembangan anak 

Skor 4 jika indikator kemampuan berbicara anak berkembang optimal  

Skor 3 jika indikator kemampuan berbicara anak sudah berkembang 

Skor 2 jika indikator kemampuan berbicara anak baru berkembang 

Skor 1 jika indikator kemampuan berbicara anak belum berkembang 
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G. Analisis Data  
 

Di dalam penelitian ini, yakni analisis deskriptif  (Sugiyono, 2011: 

244). Teknik yang digunakan untuk  menganalisis data di dalam penelitian ini 

yakni teknik analisis deskriftif kualitatif. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Tahap Pengembangan I 

Tahap pengembangan I dilaksanakan pada hari Jumat,5 Desember 2014 

dengan tema “ Binatang”. Kegiatan dilaksanakan dari awal hingga akhir 

pembelajaran mulai dari pukul 08.00 – 10.00, sesuai dengan RKH yang 

disusun yaitu berdasarkan sentra bermain peran. Pada pelaksanaan ini 

dilakukan oleh peneliti dibantu oleh guru kelas (sebagai observer). Tahapan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.  

Pada tahap pengembangan I, perkembangan kemampuan berbicara anak 

sebagai berikut 

a. 6 anak memiliki kemampuan berbicara yang baik 

b. 4 anak memiliki kemampuan berbicara masih rendah 

Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan dengan baik adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengajak anak didik berdoa sebelum kegiatan main dilaksanakan. 

b. Membentuk anak didik menjadi 2 kelompok untuk melakukan kegiatan 

bermain peran 

c. Menyiapkan naskah, alat, media dan konstum yang akan digunakan dalam 

bermain peran;  

d. Menerangkan teknik bermain peran dengan cara sederhana;  

e. Memberi kebebasan pada anak untuk memilih peran yang disukainya 

f. Menetapkan peran pendengar (anak yang tidak ikut bermain);  

g. Guru dan anak didik membicarakan hasil mereka bermain peran melalui 

pertanyaan-pertanyaan sederhana yang disesuaikan dengan tema yang 

diperankan 

h. Guru mengevaluasi hasil berbicara anak didik melalui kegiatan bermain 

peran 

i. Guru menyimpulkan hasil anak didik bermain peran 

j. Guru mencatat perkembangan kemampuan berbicara anak pada lembar 

observasi 

k. Guru mengajak anak didik berdoa untuk menutup kegiatan main. 

Sedangkan hal-hal yang belum terlaksana dengan baik adalah:  

a. Guru belum menetapkan dengan jelas masalah dan peranan yang harus anak 

didik mainkan;  

b. Guru kurang mencontohkan cara bermain peran yang baik dan benar,  

c. Guru tidak menyarankan kalimat pertama yang baik diucapkan oleh pemain 

untuk memulai;  
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d. Guru tidak menghentikan permainan pada detik-detik situasi sedang 

memuncak,  

e. Guru masih kurang berperan dalan membimbing anak didk dalam 

melakukan kegiatan bermain peran 

 Hasil pengembangan tahap I menunjukkan beberapa kelemahan terhadap 

pengembangan kemampuan berbicara anak diantaranya: anak masih masih 

malu-malu untuk menampilkan perannya. 

 

Tabel 4.3. 

Rekapitulan Hasil Capaian Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak  

pada Pengembangan Tahap I 

 

No Nama anak Tahap  Pengembangan 

I 

Kategori  

1 Rizki  70 Sedang 

2 Ardian 60 Sedang  

3 Yuda 87,5 Tinggi 

4 Madi  77,5 Tinggi 

5 Rama  80 Tinggi  

6 Yasmin  77,5 Tinggi  

7 Asti  52,5 Rendah  

8 Ica 80 Tinggi  

9 Kania  82,5 Tinggi  

10 Fitri  85 Tinggi  

Total  775  

Rata-rata  77,5% Sedang  

 

Tahap Pengembangan II  
Tahap pengembangan II dilaksanakan pada hari Jumat,12 Desember 

2014 dengan tema “ Binatang”. Kegiatan dilaksanakan dari awal hingga akhir 

pembelajaran mulai dari pukul 08.00 – 10.00, sesuai dengan RKH yang 

disusun yaitu berdasarkan sentra bermain peran. Pada pelaksanaan ini 

dilakukan oleh peneliti dibantu oleh guru kelas (sebagai observer). Tahapan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.  

Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan dengan baik adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengajak anak didik berdoa sebelum kegiatan main dilaksanakan. 

b. Membentuk anak didik menjadi 2 kelompok untuk melakukan kegitan 

bermain peran 

c. Menyiapkan naskah, alat, media dan konstum yang akan digunakan dalam 

bermain peran;  

d. Menerangkan teknik bermain peran dengan cara sederhana;  

e. Memberi kebebasan pada anak untuk memilih peran yang disukainya 

f. Menetapkan peran pendengar (anak yang tidak ikut bermain);  
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g. Guru dan anak didik membicarakan hasil mereka bermain peran melalui 

pertanyaan-pertanyaan sederhana yang disesuaikan dengan tema yang 

diperankan 

h. Guru mengevaluasi hasil berbicara anak didik melalui kegiatan bermain 

peran 

i. Guru belum menetapkan dengan jelas masalah dan peranan yang harus anak 

didik mainkan;  

j. Guru kurang mencontohkan cara bermain peran yang baik dan benar,  

 

Tabel 4.6 

Rekapitulan Hasil Capaian Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak  

pada Pengembangan Tahap II 

 

No Nama anak Tahap  Pengembangan II Kategori  

1 Rizki  87,5 Tinggi  

2 Ardian 85 Tinggi  

3 Yuda 95 Sangat Tinggi  

4 Madi  90 Sangat tinggi  

5 Rama  90 Sangat tinggi  

6 Yasmin  90 Sangat tinggi  

7 Asti  80 Tinggi  

8 Ica 72,5 Sedang  

9 Kania  95 Sangat tinggi  

10 Fitri  92,5 Sangat tinggi  

Total  891  

Rata-rata  89,1% Tinggi  

 

Perolehan nilai yang dilakukan pada perkembangan tahap II, instrumen 

pengukuran nilai diambil dari indikator kinerja/indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan. Dari hasil kondisi penegmbangan tahap pertama ada 10 orang 

anak berada dalam klasifikasi kemampuan berbicara cukup baik. Sehingga 

dapat dilihat nilai rata-rata pada perkembangan tahap II ini 89.1% ini berarti 

kemampuan berbicara anak pada tahap pengembangan kedua sudah termasuk 

dalam kategori tinggi.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tahap pengembangan II indikator keberhasilan dalam penelitian 

sudah tercapai sehingga peneliti merasa tidak perlu lagi melakukan penelitian 

ke tahap berikutnya 
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B. Pembahasan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan bermain peran 

untuk mengembangkan kemampuan berbicara pada anak usia 5-6 di TK PKK 

Teros Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Pada penelitian tahap I dilihat dari pengamatan, capaian perkembangan 

kemampuan berbicara anak yaitu dari 10 tidak ada anak yang memiliki 

kategori kemampuan berbicara sangat tinggi, 7 orang (70%) dengan kategori 

tinggi, 2 orang (20%) dengan kategori sedang dan 1 orang (10%) dengan 

kategori rendah, dengan skor rata-rata kemampuan berbicara anak secara 

klasikal mencapai 77,5% sehingga dapat disimpulkan pengembangan tahap I 

masih dalam kategori tinggi. Tetapi pada pengembangan tahap I ini masih 

belum mencapai indikator keberhasilan penelitian secara klasikal yaitu karena 

masih kurang dari 80% sehingga dibutuhkan tahap pengembangan berikutnya 

Berdasarkan hasil tersebut pengembangan tahap I dianggap belum 

mencapai indikator keberhasilan dalam penelitian ini sehingga diperlukan 

tahap pengembangan selanjutnya yaitu tahap pengembangan II. Pada 

pengembangan tahap II terjadi peningkatan kemampuan berbicara anak yang 

signifikan yaitu dari 10 anak 6 orang (60%) dengan kategori kemampuan 

berbicara sangat tinggi, 3 orang (30%) dengan kategori tinggi 1 orang (10%) 

dengan kategori sedang dan tidak ada anak yang berkategori rendah, dan secara 

klasikal skor rata-rata kemmapuan berbicara anak mencapai 89,1% termasuk 

dalam kategori tinggi. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kegiatan bermain peran dilakukan oleh guru dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 1) guru menyiapkan naskah, alat, media dan konstum yang 

akan digunakan dalam bermain peran; 2) guru menerangkan teknik bermain 

peran dengan cara sederhana; 3) guru memberi kebebasan pada anak untuk 

memilih peran yang disukainya; 4) guru menetapkan peran pendengar (anak 

yang tidak ikut bermain); 5) guru menetapkan dengan jelas masalah dan 

peranan yang harus mereka mainkan; 6) guru menyarankan kalimat pertama 

yang baik diucapkan oleh pemain untuk memulai; 7) menghentikan 

permainan pada detik-detik situasi sedang memuncak dan kemudian 

membuka diskusi umum 

2. Tahap pengembangan I berjalan dengan lancar hanya saja ada beberapa 

siswa masih mengalami kesulitan dalam bermain peran sehingga 

kemampuan berbicaranya masih kurang dan diperoleh persentase sebesar 

77,5% termasuk kategori sedang, 

3. Pada pengembangan II terjadi peningkatan dimana hampir semua semua 

siswa dapat melakukan kegiatan bermain peran dengan baik dan benar 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan berbicaranya dan diperoleh 

persentase sebesar 89,1% termasuk dalam kategori tinggi. 
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Adapun indikator yang tampak pada kemampuan berbicara anak adalah: 

anak memiliki perbendaharaan kata yang cukup dalam percakapan dan 

disesuaikan dengan tema dalam bermain peran, anak dapat berbicara dengan 

kalimat yang lancar dan tepat sesuai dengan perannya, anak dapat memainkan 

perannya dengan baik dan benar dan anak dapat berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan 

membaca, menulis dan berhitung 

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain peran 

yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan dapat mengembangkan 

kemampuan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK PKK Teros Tahun Pelajaran 

2014/2015.  . 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan metode bermain peran dengan langkah-langkah 

yang baik dan benar dalam mengembangkan kemampuan berbicaranya. 

2. Guru harus selalu kreatif dalam menggunakan media dan APE agar anak 

dapat berkembang secara optimal 

3. Untuk sekolah disarankan agar menyiapkan sarana dan kelengkapan belajar 

sehingga proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan lebih baik 

lagi. 
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