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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi di TK Al-Abbasiyah  Jerua 

terkait dengan kemampuan berbicara anak  yang masih  kurang dan belum optimal. 

Hal ini disebabkan kurangnya interaksi dan sosialisasi antara teman sebaya. 

Perkembangan optimal akan bisa dilakukan dengan menggunakan metode kegiatan 

bermain peranmakro. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana kegiatan bermain peran makro dapat mengembangkan kemampuan 

berbicara anak kelompok B ( 5-6 tahun) di TK Al-AbbasiyahJerua. Untuk 

menyelesaikan masalah ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan 

bermain peran makro dapat mengembangkan kemampuan berbicara anak kelompok B 

(5-6 tahun) di TK Al-AbbasiyahJerua. Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B 

di TK Al-Abbasiyah, dimana jumlah siswanya sebanyak 19 anak. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian pengembangan dengan III tahapan pengembangan, yang masing-

masing pengembangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan analisis 

pengembangan. Data penelitian tentang kemampuan berbicaraanak dikumpulkan 

dengan metode observasi, dan dokumentasi serta instrument menggunakan lembar 

observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif 
deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah bermain peran 

makrodapat mengembangkan kemampuan berbicaraanak, dapat dilihat pada tahap 

pengembangan I mencapai rata-rata 50,8%, sedangkan pada tahap pengembangan II 

mulai mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata mencapai 71,1%. Serta 

meningkat secara optimal pada tahap pengembangan III dengan persentase 86,2%. 

Hasil penelitian ini di sarankan kepada pengelola sekolah, guru, dan peneliti lain bisa 

mengambil manfaat dari kegiatan bermain peran makro. Dengan demikian hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan bermain peran 

makroyang dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dapat mengembangkan 

kemampuan berbicaraanak usia 5-6 tahun di TK Al-Abbasiyah  Jerua. 

 

Kata Kunci:kemampuanBerbicara, Main PeranMakro 
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ABSTRACT 

 

  This research was motivated by the results of observations at Al-Abbasiyah 

Jerua Kindergarten related to children’s speaking ability that  is still lacking and not 

optimal. This is due to lack of interaction and socialization between peers. Optimal 

development can be done using macro role playing activities. So the problem 

formulation of this study is how macro role playing activities can develop children's 

speaking skills in group B (5-6 years) at Al-Abbasiyah Jerua Kindergarten. To solve 

this problem, this study aims to find out that macro role playing activities can 

develop children's speaking skills in group B (5-6 years) at Al-Abbasiyah Jerua 

Kindergarten. The subjects of this study were students of group B in Al-Abbasiyah 

Kindergarten, where the number of students was 19 children. This type of research is 

development research with III stages of development, each of which consists of 

planning, implementing, observing, and analyzing development. Research data on 

children's speaking ability is collected by observation methods, and documentation 

and instruments using observation sheets. The data obtained were analyzed using 

descriptive quantitative analysis methods. 

 The results showed that the steps to play a macro role can develop 

children's speaking skills, can be seen at the stage of development I reached an 

average of 50.8%, while at the stage of development II began to experience an 

increase with an average value of 71.1%. As well as increasing optimally at stage III 

development with a percentage of 86.2%. The results of this study are suggested to 

school managers, teachers, and other researchers can benefit from macro role 

playing activities. Thus the results of these studies can be concluded that the macro 

role playing activities carried out with the right steps can develop the speaking 

ability of 5-6 year old children in Al-Abbasiyah Jerua Kindergarten. 

 
Keywords: Speaking ability, Macro Role Playing 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

 Anak usia dini adalah sosok 

individu yang sedang menjalani 

suatu proses perkembangan dengan 

pesat dan fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya. Anak usia 

dini masuk pada rentang usia 0-8 

tahun. Pada masa ini proses 

pertumbuhan dan perkembangan 

dalam berbagai aspek mengalami 

masa yang cepat dalam rentang 

perkembangan hidup manusia 

(Yuliani Nurani,2012; 6) 

 Dalam Undang-Undang pasal 

28 Nomor. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 

Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa 

Pendidikan anak usia dini adalah 

suatu upaya yang ditujukan pada 

anak usia 0-6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan yang lebih 

lanjut.   Masausia dini merupakan 

masa yang sangat penting  bagi 

perkembangan kehidupan 

selanjutnya (Reni dan Aswadi, 

2001: 1). Perkembangan bahasa 

memerlukanbeberapa 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  dari 

bangun tidur  hingga akan tidur 

kembali sebagai sarana untuk 

berkomunikasi.  

 Jenis bermain peran makro 

adalah bermain yang sifatnya 

kerjasama lebih dari 2 orang 

bahkan lebih khususnya untuk 

anak usia Taman Kanak-kanak, 

sedangkan bermain peran mikro 

adalah awal bermain kerja sama 

dilakukan hanya 2 orang saja 

bahkan sendiri. Perbedaan konsep 

antara bermain peran makro dan 

mikro akan memberikan perbedaan 

tingkat perkembangan sosial 

emosional pada anak. Bermain 

peran makro dapat melatih kerja 

sama anak, di dalamnya terjadi 

interaksi antara pemain sehingga 

dapat melatih kemampuan 

bersosialisasi, kemampuan 

berbicara dan melatih emosi anak 

terhadap lawan mainnya/teman.  

 Jika  ditinjau  dari  segi  

kemampuan  berbicara,  anak di 

TK Al-Abbasiyah Jerua Desa 

Montong Beter, Kecamatan Sakra 

Barat, Lombok Timur memiliki 

kemampuan berbicara yang masih 

kurang, yang disebabkan 

kurangnya interaksi dan sosialisasi 
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antar teman. Oleh karena itu 

diperlukannya metode 

pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan 

berbicara anak. Hal ini dapat 

dilakukan karena di TK Al-

Abbasiyah Jeruan Desa Montong 

Beter, Kecamatan Sakra Barat, 

Lombok Timur terbuka  dengan  

saran  dari  pihak  luar  sekolah  

dalam  rangka  perbaikan 

pembelajaran.  Berdasarkan  hal  

tersebut  di  atas,  maka  peneliti  

melakukan  di lakukan di TK Al-

Abbasiyah Jerua Desa Montong 

Beter, Kecamatan Sakra Barat, 

Lombok Timur. 

 Berdasarkan hasil pengamatan 

di TK Al-Abbasiyah Jerua Lombok 

Timur menunjukkan bahwa 

ditinjau dari segi kemampuan 

berbicara anak di lembaga 

pendidikan tersebut memiliki 

kemampuan berbicara yang masih 

rendah. 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, 

diantaranya indikator menyebutkan 

nama orang tua, alamat rumah 

dengan lengkap, berkomunikasi 

dengan bahasanya sendiri (sesuai 

anak), serta bercerita sesuai dengan 

berperan  yang disediakan. Oleh 

karena itu diperlukan metode 

pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan 

berbicara anak. 

 Beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan kemampuan 

berbicara anak di TK Al-

Abbasiyah Jerua Lombok Timur 

adalah kebiasaan anak dalam 

menggunakan bahasa ibu 

disekolah, karena factor kebiasaan 

berbicara bahasa daerahmaka 

membuat anak merasa aneh dan 

kikuk saat diminta untuk berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia. 

 Berdasarkan beberapa 

pertimbangan yang telah diuraikan,  

penulis  tertarik  untuk melakukan  

penelitian  dengan  judul  

“Pengembangan Kemampuan 

Berbicara melalui Bermain Peran 

Makro di kelompok B TK Al-

Abbasiyah Jerua Lombok Timur 

Tahun Pelajaran2018/2019.” 

 

KAJIAN TEORETIK 

Pengertian Bermain Peran Makro 

 Menurut  Tatiek(2001: 87) 

main peran di pandang sebagai 

sebuah kekuatan yang menjadi 

dasar perkembangan daya cipta, 

tahapan, ingatan, kerjasama 

kelompok, penyerapan kosa kata. 

Yuliani Nurani (2010: 81) 

berpendapat bermain peran adalah 

kegiatan yang berfokus pada 
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kegiatan dramatisasi, tempat anak-

anak bermain untuk memerankan 

tugas-tugas anggota keluarga, tata 

cara dan kebiasaan dalam keluarga 

dengan berbagai perlengkapan 

rumah tangga serta kegiatan di 

lingkungan sekitarnya. Depdikbud 

(Dhinie dkk, 2011 : 12.5) 

menemukakan bahwa bermain 

peran adalah memerankan tokh-

tokoh atau benda-benda di sekitar 

anak dengan tujuan untuk 

mengembangkan daya khayal 

(imajinasi) dan penghayatan 

terhadap bahan pengembangan 

yang dilaksanakan. Menurut 

Ericson (Latif dkk, 2013: 207) 

main peran adalah suatu cara bagi 

anak untuk mengembangkan 

pengendalian diri dan memahami 

tuntutan dari luar yang datang 

setiap hari, dengan main peran 

anak dapat membongkar 

pengalaman emosinya. 

 Kemudian, lebih rinci 

dipaparkan pengertian bermain 

peran makro menurut para 

ahli.Bermain peran makro adalah 

salah satu metode untuk 

mengembangkan aspek 

perkembangan sosial emosional 

anak. Dalam menerapkan bermain 

peran jenis makro, anak belajar 

cara berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Menurut Latif dkk (2013:130) 

mengemukakan bahwa bermain 

peran makro merupakan kegiatan 

yang memberian kesempatan 

kepada anak untuk 

mengembangkan pengertian  

mereka tentang dunia sekitarnya, 

kemampuan berbahasa, 

keterampilan mengambil sudut 

pandang dan empati melalui peran 

yang mengalirkan knowledge pada 

anak. 

 Sementara Ericson (Latif dkk, 

2013:207) berpendapat bahwa 

bermain peran makro yaitu anak 

bermainmenjadi tokoh 

menggunakan alat berukuran 

seperti sesungguhnya yang di 

gunakan anak untuk menciptakan 

dan memainkan peran-

peran.Contoh : Panci ukuran 

sesungguhnya yang sesuai ukuran 

sesuai tubuh anak. 

 Lebih lanjut, Mutiah (Elyana, 

2016:34) berpendapat bahwa 

bermain peran makro adalah 

bermain yang sifatnya kerjasama 

dua orang atau lebih khususnya 

untuk anak usia Taman Kanak-

Kanak (TK). 

 Berdasarkan pendapat para ahli 

di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bermain peran makro 

adalah bermain dengan 

memerankan berbagai peran dan 

anak secara langsung menjadi 

pemainnya. 
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Langkah-langkah Bermain Peran 

Menurut Yuliani Nurani dan 

Bambang Sujiono langkah-langkah 

bermain peran diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Guru mengumpulkan anak 

untuk diberi pengarahan dan 

aturan dalam permaianan 

b. Guru membicarakan alat-alat 

yang akan digunakan oleh 

anak-anak untuk bermain 

c. Guru memberi pengarahan 

sebelum bermain dan 

mengabsen anak serta 

menghitung jumlah anak 

d. Guru membagikan tugas 

kepada anak sebelum bermain 

menurut kelompok, agar tidak 

berebut saat bermain 

e. Anak bermain sesuai 

tempatnya, anak bisa pindah 

apabila bosan 

f. Guru hanya 

mengawasi/mendampingi anak 

dalam bermain, apabila 

dibutuhkan anak/guru dapat 

membantu, guru tidak banyak 

bicara dan tidak banyak 

membantu anak 

Mengacu pada langkah-

langkah bermain peran yang 

dikemukakan oleh Yuliani 

Nurani, maka ada beberapa 

langkah-langkah bermain peran 

yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

1)   Guru mengumpulkan anak-

anak untuk berdo’a 

bersama 

2) Guru memeberikan 

pengarahan sebelum 

bermain dan mengabsen 

anak-anak serta 

menghitung jumlah anak 

bersama-sama 

3) Guru memberi apresiasi 

kepada anak tentang tema 

hari itu, kemudian 

memperlihatkan vidio/film 

animasi tentang cerita yang 

akan dimainkan oleh anak 

4) Guru menjelaskan 

APE/Media yang akan 

digunakan sebelum anak 

bermaian 

5) Guru memberikan 

kesempatan kepada anak 

untuk memilih tokoh yang 

sesuai dengan karakter 

yang akan diperankan 

6)   Guru membuat 

kesepakatan dengan anak 

tentang aturan bermain 

peran 

7)  Guru sudah menyiapkan 

APE/Media yang akan 

digunakan sebelum anak 

bermain 

8) Anak bermain sesuai 

dengan perannya 

9) Guru hanya mengawasi, 

mendampingi anak dalam 

bermain apabila 
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dibutuhkan anak guru 

membantunya, guru tidak 

banyak bicara dan tidak 

banyak membantu 

10)  setelah waktu bermain 

habis, maka anak-anak 

merapikan APE/Media 

ketempat semuala. 

 

Kemampuan Berbicara 

Berbicara adalah suatu 

keterampilan berbahasa yang 

berkembang pada kehidupan 

anak, yang hanya didahului 

oleh ketrampilan menyimak, 

dan pada masa tersebutlah 

kemampuan berbicara 

dipelajari. Linguis dalam 

Tarigan (2015:3). Berbicara 

adalah dimana seseorang 

menyampaikan informasi 

melalui siaran atau bunyi 

bahasa. Suhartono 

(2011:20).Adapun teori lain 

menyatakan bahwa berbicara 

adalah bentuk bahasa yang 

menggunakan artikulasi atau 

kata-kata yang digunakan 

untuk menyampaikan maksud. 

Hurlock (2013:176). Berbicara 

hakikatnya merupakan suatu 

proses berkomunikasi, sebab di 

dalamnya terjadi pesan dari 

suatu sumber ke sumber 

lainnya. (Suhartono, 2005: 20) 

Kemampuan berbicara 

pada dasarnya harus dimiliki 

oleh semua orang yang didalam 

kegiatannya membutuhkan 

komunikasi, baik yang sifatnya 

satu arah maupun yang timbal 

balik ataupun keduanya. 

Seseorang yang memiliki 

keterampilan berbicara yang 

baik, akan memiliki 

kemudahan didalam pergaulan 

, baik dirumah, di sekolah, 

maupun ditempat lain. dengan 

kemampuannya segala pesan 

yang disampaikan akan mudah 

dicerna, sehingga komunikasi 

dapat berjalan lancar dengan 

siapa saja.Rusmini (2009:12). 

Berbicara juga merupakan alat 

komunikasi terpenting dalam 

berkelompok. Anak belajar 

bagaimana berbicara dengan 

baik dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. 

Bertambahnya kosakata yang 

berasal dari berbagai sumber 

menyebabkan semakin banyak 

perbendaharaan kata yang 

dimiliki. Anak mulai 

menyadari bahwa komunikasi 

yang bermakna tidak dapat 

dicapai bila anak tidak 

mengerti apa yang dikatakan 

oleh orang lain. Hal ini 

mendorong anak untuk 

meningkatkan 

pengertiannya.Berbicara 

merupakan tuntutan kebutuhan 

hidup manusia. 
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Sebagaimakhluk sosial, 

manusia akan berkomunikasi 

dengan orang lain 

denganmenggunakan bahasa 

sebagai alat utamanya. 

Berbicara ialah 

kegiatanberbahasa yang 

penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan 

berbicaraseseorang dapat 

mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya kepada oranglain 

secara lisan Djiwandono ( 

2008: 68). 

Berdasarkan uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa 

berbicara adalah bentuk bahasa 

dan alat komunikasiterpenting 

dalam berkelompok yang 

menggunakan artikulasi atau 

kata-kata yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi 

melalui siaran atau bunyi 

bahasa yang dimaksud. Selain 

itu berbicara merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang 

akan berkembang pada 

kehidupan anak. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan, yaitu 

metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut 

(Sugiyono,2013:297). Metode 

penelitian ditujukan 

menggambarkan penomena-

penomena yang ada dan 

berlangsung saat ini.  

Penelitian ini dilaksanakan di TK 

Al-Abbasiyah jerua Desa 

Montong Beter Kecamatan Sakra 

Barat Lombok Timur.. Adapun 

yang diteliti yaitu kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan 

berinteraksi, kemapuan 

bersosialisa, Oleh karena itu 

peneliti ingin mengembangkan 

bermain peran untuk 

meningkatkan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun di 

TK Al-Abbasiyah Jerua Lombok 

Timur.Penelitian ini bersifat 

kolaboratif artinya kerjasama 

antara peneliti dan guru yang 

mengajar di TKAl-Abbasiyah 

Jerua Lombok Timur. Dimana 

peneliti sebagai pengamat 

sedangkan guru setempat bertugas 

untuk membantu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian, sebagai 

tempat peneliti untuk memperoleh 

masukan dalam memperlancar 

proses penelitian yang 

dilaksanakan.  

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan. 

Rancangan penelitian ini 

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap 

pengembangan, yakni tahap 

pengembangan I, II dan tahap 
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pengembangan III yang terdiri 

dari beberapa tahap yaitu tahap 

perencanaan, penerapan, dan 

analisis kegiatan hasil pengamatan 

yang telah dilakukan. 

Berikut rancangan tahapan 

pengembangan kegiatan bermain 

peran untuk meningkatkan 

kecerdasan interpersonal anak usia 

5-6 tahun di TK Al-Abbasiyah 

Jerua Lombok Timur. 

 

 

 

 

 

  

 

                        (Arikunto,2010: 11) 

Teknik Analisis Data 

  Sugiyono (2013; 244) 

menyatakan bahwa analisis 

data adalah mencari dan 

menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang 

penting akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari hasil observasi 

kemampuan berbicara anak 

kelompok B di TK  Al-

Abbasiyah Jerua Lombok 

Timur. 

  Analisis data yang 

berkaitan dengan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun 

di TK Al-Abbasiyah Jerua 

Lombok Timur yang dilakukan 

dengan analisis kuantitatif 

deskriftif. Melalui analisis 

kuantitatif deskriftif ini akan 

dapat dilihat secara jelas 

tingkat kemampuan anak 

sebagai subjek penelitian, baik 

pada pengembangan pertama 

maupun berikutnya. Hasil 

observasi dianalisis dengan 

kriteria sebagai berikut; 

 

Kriteria nilai : 

tingkat 

pencapaian 

kualifikasi  

80%-100% berkembang 

sangat baik (bsb) 

65%-79% berkembang 

sesuai harapan 

(bsh) 

50%-64% mulai berkembang 

(mb) 

0-49% belum 

berkembang (bb) 

Sumber :Sugiyono (2017:244) 
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Data yang terkumpul 

diproses dengan cara 

dijumlahkan, dibandingkan 

dengan jumlah yang 

diharapkan dan diperoleh 

persentase (Sugiyono 

(2017:244), atau dapat ditulis 

dengan rumus sebagai berikut ; 

     

 

p=
 

∑  
 x 

100% 

 

 

(Sumber Sugiyono (2017:244 ) 

 

Keterangan : 

p = Persentase 

f = Frekuensi skor 

∑   = Jumlah anak dikali 

skor maksimal 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1) Tahap pengembangan I 

dilaksanakan pada tanggal 3-5 

September 2018. Pelaksanaan 

kegiatan ini berdasarkan RKH 

yang sudah dibuat. Adapun kegitan 

yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada tahap 

pengembangan I meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan 

observasi serta analisis 

pengembangan/evaluasi. 

2) Tahap pengembangan II 

dilaksanakan pada tanggal 10-12 

September 2018.  Pelaksanaan 

kegiatan ini berdasarkan RPPH 

yang sudah dibuat. Adapun kegitan 

yang dilakukan selama proses 

pembelajaran pada tahap 

pengembangan II meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan 

observasi serta analisis 

pengembangan/evaluasi. 

3) Tahap pengembangan III hampir 

sama dengan pelaksanaan tahap II, 

namun pada tahap III dilakukan 

perbaikan berdasarkan refleksi 

tahap I. kegiatan tahap ini 

dilaksanakan pada tanggal 14-

17September 2018 di TK Al-

Abbasiyah Jerua Lombok Timur 

pada anak kelompok B. Proses 

kegiatan bermain peran makro 

dilakukan berdasarkan RKH yang 

dibuat dan pelaksanannya dibantu 

oleh guru kelompok B. 

Data Kemampuan Berbicara 

Anak Melalui Bermain Peran 

Makro Pada Pengembangan I,II, 

Dan III 
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no 
nama 

anak 

nilai akhir pada tahap 

pengembangan 
Keterangan 

(%) 

I ii iii 

1 al 49 71 88 Meningkat 

2 a2 51 70 90 Meningkat 

3 a3 53 72 85 Meningkat 

4 a4 57 69 83 Meningkat 

5 a5 49 72 86 Meningkat 

6 a6 52 73 90 Meningkat 

7 a7 50 69 83 Meningkat 

8 a8 50 73 85 Meningkat 

9 a9 52 72 86 Meningkat 

10 a10 50 72 84 Meningkat 

11 a11 51 69 86 Meningkat 

12 a12 50 68 85 Meningkat 

13 a13 47 70 87 Meningkat 

14 a14 52 76 91 Meningkat 

15 a15 51 72 87 Meningkat 

16 a16 50 72 86 Meningkat 

17 a17 48 73 89 Meningkat 

18 a18 54 72 85 Meningkat 

19 a19 50 66 82 Meningkat 

  total 966 1351 1638   

  

rata-

rata 50.8% 71.1% 86.2% Meningkat 

 

 

Berdasarkan data hasil 

penelitian pengembangan 

kemapuan berbicara melaui 

bermain peran makro di TK 

Al-Abbasiyah Jerua. Antara 

lain pada tahap pelaksanaan 

pengembangan bermain peran 

makro pada pengembangan III  

terlaksana dengan lebih baik 

karena kekuangan-kekurangan 

yang terjadi pada tahaop 

pengembangan I dan pada 

tahap pengembangan II sudah 

diperbaiki. Anak sudah 

mengerti aturan dalam kegiatan 

bermain peran makro. 

Pada tahap 

pengembangan III hasil 

capaian pengembangan 

kemampuan berbicara anak 

mengalami peningkatan yaitu 

dengan  mencapai persentase 

86, 2 % dengan kategori 

berkembang sangan baik. 

0%

50%

100%

Peningkatan 
Perkembangan 

Kemampuan Berbicara 
Anak 

Persentase
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Kemudian pada penembangan 

III dilakukan beberapa 

perbaikan ditinjau dari 

pengembangan sebelumnya, 

sehingga terlihat peningkatan 

diantaranya: a) aktivitas anak 

dalam proses bermain peran 

makro sudah berjalan sesuai 

dengan langkah-langkah 

bermain peran, b) 

meningkatnya kemapuan 

berbicara anak dengan kegiatan 

bermain peran makro yang 

didukung oleh meningkatnya 

aktivitas guru dalam 

mempertahankan dan 

meningkatkan model kegiatan, 

menjelaskan aturan main 

secara rinci dan bertahap 

kepada anak, member 

kesempatan kepada anak untuk 

berdiskusi dan menceritakan 

pengalaman bermain peran, 

sehingga skor yang diperoleh 

meningkat pada tahap 

pengembangan III dengan 

mencapai rata-rata (86, 2 %). 

Secara keseluruhan 

berdsarkan hasil penelitian 

dapat diambil kesimpulan 

bahwa kegiatan yang 

diterapkan oleh peneliti dapat 

dikatakan berhasil karena 

didalam kegiatan bermain 

peran makro untuk 

pengembangan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun 

seperti indicator Menyebutkan 

kata-kata yang dikenal, seperti 

benda dengan pengucapan 

yang tepat, memahami 

beberapa macam kata, 

mengutarakan pendapat dan 

keinginannya dengan bahasa 

yang baik dan tepat, menjawab 

pertanyaan yang lebih 

kompleks, mengulang sebagian 

cerita yang telah didengar, 

menyusun kalimat yang lebih 

kompleks, mulai memahami 

dua perintah sederhana, 

mengutarakan keinginan atau 

minatnya pada orang lain.  

Beberapa peningkatan 

yang ditunjukkan tersebut 

dilakukan dengan cara 

memperhatikan kekurangan 

yang ada pada tahap 

sebelumnya, dan mampu 

memperbaiki kekurangan yang 

ada pada tahap selanjutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada pengembangan tahap I 

(50,8%) dapat meningkat pada 

tahap II (71, 1%) an tahap III ( 

86,2 %) perkembangan 

kemampuan berbicara anak 

usia 5-6 tahun dapat dikatakan 

meningkat karena nilai yang 

diperoleh pata tahap I (50,8%), 

dan tahap III (86, 2%) 

mengalai peningkatan baik 

secara individu maupun 
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klasikal. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa bermain 

peran makro dapat 

mengembangkan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun 

di TK Al-Abbasiyah Jerua.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

Pengembangan kemampan 

berbicara melalui bermain peran 

makro anak kelompok B (5-6 tahun) 

TK Al-Abbasiyah Jerua tahun ajaran 

2018/2019, dengan langkah-langkah 

pembelajaran, a) Guru mengumpulkan 

anak-anak untuk berdo’a, b) Guru 

memberikan pengarahan seblum 

bermain dan mengabsen serta 

menghitung jumlah anak bersama-

sama, c) Guru memberikan apresiasi 

kepada anak tentang tema hari itu, 

kemdian dilanjutkan dengan menonton 

vidio/film animasi, d) Guru 

menjelaskan APE/Media yang akan 

digunakan untuk bermain peran, e) 

Guru memberikan kesempatan kepada 

anak untuk memilih tokoh yang sesuai 

dengan karakter yang akan anak 

perankan, f) Guru membuat 

kesepakatan dengan anak tentang 

aturan bermain peran, g) Guru sudah 

menyiapkan APE/media yang akan 

digunakan oleh anak sebelum anak 

bermain, h) Anak bermain sesuai 

dengan perannya, i) Guru hanya 

mengawasi, mendampingi anak dalam 

bermain apabila dibutuhkan anak guru 

membantunya, guru tidak banyak 

bicara dan tidak banyak membantu 

anak, j) Setelah waktu habis anak-anak 

merapikan APE/media ketempat 

semula. 

Pengembangan kemampuan 

berbicara anak terjadi peningkatan 

terlihat dari persntase setiap tahap 

pengembangan, yang dimana pada 

pengembangan I persentase secara 

kelompok mencapai 50,8% dan dapat 

dikatakan di setiap perindividu anak 

belum berkembang, pada tahap 

pengembangan II persentase kelompok 

meningkat 20,3% sehingga tahap 

pengembangan II mencapai 71,1% dan 

secara perindividu anak diakatakan 

mulai berkembnag, kmudian pada 

tahap pengembangan III persentase 

secara kelompok meningkat sebesar 

15,1%, sehingga persentase pada tahap 

pengembangan III ini mencapai 86,2% 

dan dapat dikatakan setiap individu 

anak sudah bekembang sesuai harapan. 

Berdasarkan  penjelasan diatas 

dapat disimpulkan pula bahwa bermain 

peran makro dapat mengembangakan 

kemampuan berbicara anak kelompok 

B (5-6 tahun) TK Al-Abbasiyah Jerua 

Lombok timur dan dalam kegiatan 

yang telah dilaksanakan dapat 

dikatakan bahwa anak sudah 

berkembang sesuai yang diharapan dan 
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sudah melampaui indikator kinerja 

yang 80%. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitain 

pengembangan ini, maka disarankan 

kepada : 

1. Guru 

Guru dapat menggunakan 

bermain peran makro untuk 

mengebangkan kemampuan 

berbicara anak. Dalam kegiatan 

bermain peran makro guru harus 

memperhatikan langkah-langkah 

yang sesuai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Pemilihan 

media dan tema untuk bermain 

peran merupakan langkah awal 

dalam penerapan kegiatan 

bermain agar kegiatan bermain 

peran lebih menarik dan 

bervariasi. Ketika kegiatan 

bermain peran guru harus melihat 

kondisi kesiapan anak, apakah 

anak dapat melakukan kegiatan 

bermain peran. Selesai kegiatan 

bermain peran guru harus 

melakukan refleksi yakni upaya 

evaluasi yang dilakukan bersama 

teman sejawat untuk menganalilis 

ketercapaian proses pemberian 

kegiatan maupun manganalisis 

factor penyebab tercapainya 

tujuan kegiatan. 

2. Lembaga Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat 

ditindak lanjuti sebagai kebijakan 

lembaga sebagai bahan masukan 

dan sebagai pembenahan lembaga 

dalam meningkatkan hasil  belajar 

siswa serta dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran selanjutnya. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat 

menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai pedoman dalam penelitian 

selanjutnya, dan dapat 

mengembangkan lebih luas lagi 

mengenai langkah-langkah 

bermain peran makro yang dapat 

meningkatkan kemampuan 

berbicara anak usia 5-6 tahun.   
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