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RINGKASAN 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya inovasi metode 

pembelajaran yang ada di TK Hijraturrasul yang mengakibatkan kurangnya 

stimulasi keterampilan anak dalam berbicara, di mana kemampuan untuk 

berbicara sudah baik namun untuk keterampilan belum berkembang secara 

optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bermain peran 

terhadap keterampilan berbicara anak kelompok B. Metode yang digunakan 

adalah kuantitatif komperatif dengan desain experiment yaitu True Esperiment 

dengan bentuk pretest posttes one group design. Populasi penelitian adalah siswa 

kelompok B yang ada di TK Hijraturrasul sejumlah 32 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelompok B1 yang berjumlah 16 orang. Untuk 

penentuan sampel menggunakan random sampling yaitu sampel ditentukan secara 

acak, dilakukan pengundian untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Tehnik  Pengumpulan data menggunakan lembar observasi yang sudah divalidasi 

dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan rumus t-test berkorelasi. 

Hasil dari penelitian antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sebesar 21.05 dengan dk=30, t hitung>t tabel (21.05>2.042). Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bermain peran 

terhadap keterampilan berbicara anak kelompok B. Guru perlu meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran  melalui kegiatan bermain peran dalam rangka 

meningkatkan keterampilan anak khususya dalam keterampilan berbicara. 

kata kunci: Bermain Peran, Keterampilan Berbicara 
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ABSTRACT 

The issue in this research is the lack of innovation in learning method that 

exist in Hijraturrasul kindergarten which is caused children’s lack of stimulation 

in speaking skill, whereas their ability to speak is good but for skill have not 

developed optimally, The purpose of this study is to determine the effect of role 

play on children's group B speaking skills. The method used in this research is 

quantitative comparative with experiment design that is True Experiment with 

pre-test post-test one group design. The population of the study were B group 

students in TK Hijraturrasul number of 32 students. The sample in this research is 

B1 group student which amounted to 16 people. For sample determination using 

random sampling, the sample was randomly assigned to the experimental group 

and control group. Techniques Data collection uses validated observation sheets 

and documentation. Data were analyzed using correlated t-test formula. 

Result of research between experiment group and control group equal to 

21.05 with dk = 30, t count> t table (21.05> 2.042). Based on the results of the 

calculation can be concluded that there is a role play influence on the speaking 

skills of children group B. Teachers need to improve the implementation of 

learning through role playing activities in order to improve the skills of special 

children in speaking skills. 

Keyword: Role Play, Speaking Skill 
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PENDAHULUAN 

 

Dunia anak adalah dunia 

bermain dan setiap pembelajaran 

dilakukan dengan bermain atau 

dapat dikatakan dengan istilah 

belajar dan bermain yang 

melibatkan semua aspek 

perkembangan anak itu sendiri. 

Kegiatan bermain bagi anak adalah 

kegiatan yang serius tetapi 

menyenangkan, kegiatan bermain 

yang dimaksud adalah aktivitas 

yang dipilih anak karena 

menyenangkan bukan karena 

hadiah atau pujian, dengan bermain 

anak dapat mengembangkan 

potensial mental dan fisiknya serta 

mengembangkan berbagai macam 

keterampilan anak.  

Undang Undang RI Nomor 

20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 

tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya yang 

ditunjukan bagi 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, 

untuk itu pendidikan anak usia dini 

hendaknya memberi kesempatan 

untuk mengembangkan kepribadian 

anak serta menyediakan berbagai 

aspek perkembangan anak 

(Septanti : 2015).  Pada masa usia 

dini, pendidikan yang dilakukan 

berupa pemberian ransangan 

terhadap aspek-aspek pertumbuhan 

dan perkembangan yang mencakup 

perkembangan nilai-nilai moral dan 

agama, kognitif, fisik motorik, 

bahasa, sosial emosional, dan seni. 

Hal ini tertuang di dalam Undang 

Undang Nomor 58 Tahun 2009 

Tentang Standar Pendidikan Anak 

Usia Dini bahwa ada lima aspek 

perkembangan yang harus 

dikembangkan pada anak yaitu 

meliputi perkembangan moral 

agama, fisik motorik, kognitif, 

bahasa, dan sosial emosional 

(Aprilia, 2015: 3). 

Berdasarkan hal di atas 

salah satu aspek yang perlu 

dirangsang adalah aspek bahasa. 

Bahasa merupakan bentuk 

komunikasi baik lisan, tertulis 

maupun isyarat dari simbol. Maka 

dari itu kemampuan berbahasa anak 

mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 58 

Tahun 2009 yang meliputi tiga 

lingkup perkembangan yaitu 

menerima bahasa, mengungkapkan 

bahasa, dan keaksaraan. Dalam 

pendidikan anak usia dini program 

pengembangan bahasa mencakup 

perwujudan sarana untuk 

perkembangan kematangan bahasa 

dalam konteks bermain, secara 

umum keterampilan bahasa dibagi 

menjadi keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis.  

Untuk itu sangat penting 

peranan metode pembelajaran 

dalam meningkatkan pertumbuhan 
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dan perkembangan anak dan juga 

tidak terlepas dari hal 

menyenangkan. Salah satu upaya 

menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak adalah 

dengan memilih metode 

pembelajaran yang tepat. Metode 

pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) merupakan 

metode pembelajaran yang 

menyenangkan karena metode-

metode yang digunakan sudah 

disesuaikan dengan kondisi dan 

karakteristik anak usia dini. Dari 

beberapa metode yang sering 

digunakan untuk pembelajaran 

anak usia dini, metode bermain 

peran merupakan salah satu metode 

yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran di PAUD. Dalam 

metode bermain anak akan 

mendapat berbagai pelajaran atau 

menambah wawasan anak karena 

metode bermain mengandung 

beberapa pengetahuan yang mudah 

diterima dan di serap anak. Selain 

itu, bermain juga sangat berarti 

bagi perkembangan aspek anak. 

Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan di TK Hijraturrasul pada 

bulan juli tahun 2017, penulis 

menemukan bahwa dalam 

menyajikan pembelajaran guru 

menyampaikan materi dengan cara 

lisan walaupun belum bisa 

dipastikan bahwa semua murid 

yang ada di kelas tersebut mampu 

berbahasa dengan baik. Guru 

berasumsi bahwa dengan kata-kata 

yang diucapkan, anak akan 

mengerti dan memahami materi 

pokok yang disajikan guru 

sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik. Dengan 

demikian, kecerdasan verbal 

linguistik anak masih sangat minim 

seperti menyimak, berbicara, 

penguasaan kosakata, bahkan 

masih terdapat beberapa anak di 

antaranya yang masih kurang aktif 

berbicara di dalam kelas. Kejadian 

seperti ini menimbulkan proses 

pembelajaran dapat berlangsung 

namun tujuan pembelajaran tidak 

tercapai dengan baik. Untuk itu 

penulis akan menggunakan metode 

bermain peran agar anak dapat 

langsung memahami arti dan 

makna dari berbagai kata-kata yang 

diucapkan oleh guru ataupun 

dirinya sendiri. Bemain peran 

adalah bermain pura-pura. Melalui 

bermain peran anak akan berbicara 

layak orang yang sedang ditirunya. 

Anak akan menirukan ekspresi, 

mimik muka, tingkah dan perilaku 

orang terdekat atau orang tuanya. 

Dengan demikian melalui metode 

bermain peran, kecerdasan 

linguistik atau perkembangan 

bahasa anak khususnya 

keterampilan berbicara dapat 

meningkat karena dalam 

pembelajaran ini anak akan lebih 

banyak berbicara dan 

mengeluarkan kosa kata yang baru 

diperoleh dari lingkungan 

terdekatnya. Selain disukai anak-

anak, metode bermain peran juga 

sangat mudah dilakukan anak dan 

tidak membutuhkan biaya yang 

banyak. Oleh karena itu, peneliti 
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melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Bermain Peran 

Terhadap Keterampilan 

Berbicara Anak Usia Dini (Studi 

Eksperimen di Kelompok B  TK 

Hijraturrasul Tahun Ajaran 

2017/2018”.   

KAJIAN TEORETIK 

Pengertian Keterampilan 

Berbicara 

Keterampilan menurut 

Yudha dan Rudhyanto (Yusnita: 

2015: 3) adalah kemampuan anak 

dalam melakukan berbagai 

aktivitas seperti motorik, 

berbahasa, sosial-emosional, 

kognitif, dan afektif (nilai-nilai 

moral). Keterampilan harus 

dilakukan dengan praktek sebagai 

pengembangan aktivitas. Setiap 

anak memiliki keterampilan yang 

harus dikembangkan sejak usia 

dini, dengan demikian semua 

keterampilan yang anak miliki bisa 

dilatih melalui berbagai kegiatan 

bermain yang menarik minat anak 

dan jenis kegiatan yang dirancang 

untuk mengembangkan 

keterampilannya. 

Berbicara merupakan 

keterampilan mental motorik, 

berbicara tidak hanya melibatkan 

koordinasi kumpulan otot 

mekanisme suara yang berbeda tapi 

juga mempunyai bunyi yang 

dihasilkan. Jadi sebelum anak dapat 

cukup mengendalikan mekanisme 

otot syaraf untuk menimbulkan 

bunyi yang jelas, berbeda, dan 

terkendali, ungkapan suara hanya 

merupakan bunyi artikulasi. Lebih 

lanjut sebelum mereka mampu 

mengaitkan arti dengan bunyi yang 

terkendali itu pembicaraan mereka 

hanya “membeo” karena 

kekurangan unsur mental dari 

makna yang dimaksud (Aqib: 2009: 

38). 

 

Tujuan Berbicara 

Tujuan umum berbicara adalah 

untuk berkomunikasi. Agar dapat 

menyampaikan pikiran secara 

efektif, seyogyanyalah sang 

pembicara memahami makna 

segala sesuatu yang ingin 

dikomunikasikan. Tujuan berbicara 

adalah untuk memberitahuakan, 

melaporkan, menghibur, 

membujuk, dan meyakinkan 

seseorang. 

Menjelang usia 5-6 tahun 

anak dapat memahami sekitar 8000 

kata dan dalam satu tahun 

berikutnya kemampuan anak dapat 

mencapai 9000 kata (Harris & 

Sipay dalam Dhieni: 2011: 3.5). 

Pada anak usia Tk (4-6 tahun), 

kemampuan bahasa yang paling 

umum dan efektif dilakukan adalah 

kemampuan berbicara. Hal ini 

selaras dengan karakteristik umum 

kemampuan bahasa anak pada usia 

tersebut. Karakteristik ini meliputi 

kemampuan : 

1) anak berbicara dengan baik  

2) Melaksanakan tiga perintah 

lisan secara berurutan secara 

benar 
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3) Mendengarkan dan 

menceritakan kembali cerita 

sedehana dengan urutan yang 

mudah dipahami 

4) Menyebutkan nama, umur, 

dan jenis kelaminnya 

5) Menggunakan kata sambung 

seperti (dan, karena, tetapi). 

6) Menggunakan kata Tanya 

seperti bagaiamana, apa, 

mengapa, kapan 

7) Memandingkan dua hal 

8) Memahami konsep timbal 

balik 

9) Menyusun kalimat 

10) Mengucapakan lebih dari tiga 

kalimat 

Menurut Hurlock 

(1978:185-189) aspek 

keterampilan berbicara terdisri 

atas (a) Pengucapan, setiap anak 

berbeda-beda dalam ketepatan 

pengucapan dan logatnya. 

Perbedaan ketepatan penngucapan 

tergantung pada tingkat 

perkembangan mekanisme suara, 

serta bimbingan yang diterima 

dalam mengkaitkan suara kedalam 

kata yang berarti. Pernedaan logat 

disebabkan karna meniru model 

yang pengucapannya berbeda 

dengan yang biasa digunakan 

anak. (b) Pengembangan kosakata, 

anak harus belajar mengkaitkan 

arti dengan bunyi dalam 

mengembangkan kosakata yang 

dimiliki. Peningkatan jumlah 

kosakata tidak hanya karna 

mempelajari kata-kata baru, tetapi 

juga karena mempelajari arti baru 

dari kata-kata lama. (c) 

Pembentukan Kalimat, pada 

mulanya anak menggunakan 

kalimat satu kata yakni kata benda 

atau kata kerja. Kemudian kata 

tersebut digabungkan dengan 

isyarat untuk mengungkapkan 

suatu pikiran utuh yang dapat 

dipahami orang lain. 

Pegertian Bermain Peran 

 

Menurut suryani (2008: 

109) bermain peran adalah 

memerankan karakter/ tingkah laku 

dalam pengulangan kejadian yang 

diulang kembali, kejadian masa 

depan, kejadian masa kini yang 

penting atau situasi imajinatif. 

Sedangkan Supriyati (2008: 109) 

bermain peran adalah permainan 

yang memerankan tokoh atau 

benda sekitar anak sehingga dapat 

mengembangkan daya khayal 

(imajinasi) dan penghayatan 

terhadap bahan kegiatan 

yangdilaksanakan.  

Jenis Bermain Peran 

Madyawati dalam bukunya 

menyatakan (2016 :157) ada dua 

jenis bermain peran, diantaranya: 

1) Bermain peran makro 

Anak berperan sesungguhnya 

menjadi seseorang atau sesuatu. 

Saat anak memiliki pengalaman 

sehari-hari dengan main peran 

makro (temasekitar kehidupan 

nyata), anak belajar banyak 

keterampilan pra-akademis seperti 

; mendengarkan, tetap dalam tugas, 

menyelesaikan maslah, dan 

bermain bekerja sama dengan 

orang lain. 
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2) Bermain peran mikro 

Anak memegang atau 

menggerak-gerakkan benda-benda 

berukuran kecil untuk menyusun 

adegan. Saat anak bermain peran 

mikro anak belajar untuk 

menghubungkan dan mengambil 

sudut pandang orang lain. 

Tujuan Bermain Peran 

 

Ali (2000 : 84) menyatakan bahwa 

tujuan bermain peran adalah 

menggambarkan suatu peristiwa 

masa alampau atau dapat pula 

cerita dimulai dengan bebagai 

kemungkinan yang terjadi baik kini 

maupun mendatang kemudian 

ditunjuk beberapa siswa untuk 

melakukan peran sesuai dengan 

tujuan cerita. Pemeran melakukan 

sendiri peranannya sesuai dengan 

daya imajinasi tentang pokok yang 

diperankannya. 

Tujuan bermain peran yaitu : 

1) Memahami peran orang lain 

2) Menggambarkan suatu 

peristiwa masa lampau. 

3) Membagi tanggung jawab dan 

melaksanakannya. 

4) Terlatih mengambil keputusan. 

5) Agar siswa dapat menghayati 

perasaan orang lain. 

6) Dapat belajar sebagaimana 

membagi tanggung jawab. 

7) Dapat belajar bagaimana 

mengambil keputusan dalam 

situasi kelompok secara 

spontan. 

8) Merangsang kelas untuk 

berpikir dan memecahkan 

masalah. 

9) Agar siswa dapat menghargai 

dan menghayati perasan orang 

lain 

Langkah-Langkah Bermain 

Peran 

Menurut Hamzah, (2012: 26) 

langkah-langkah metode bermain 

peran terdiri atas beberapa langkah 

yaitu: 

1) Pemanasan 

2) Memilih Pemain 

3) Menata panggung/lokasi 

4) Guru menunjuk beberapa 

siswa sebagai pengamat 

5) Permainan peran dimulai 

6) Diskusi dan evaluasi 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kuantitatif 

koomperatif yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postitivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data 

menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis  yang  

telah  ditetapkan. Menggunakan 

desain eksperiment  yaitu True 

Eksperimental Design dengan 

bentuk posttest-only control group 

design yaitu dua kelompok yang 
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dipilih secara random (R). 

Kelompok yang diberi perlakuan 

(X) dan kelompok lain yang tidak 

(Sugiyono: 2016). 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kelompok B1 yang berjumlah 16 

orang, terdiri dari 9 perempuan dan 

7 laki-laki. Kelompok B1 dijadikan 

tempat penelitian karna dikelas 

tersebut ada beberapa 

permasalahan yang berkaitan 

dengan keterampilan berbicara.   

Instrument yang digunakan yaitu 

lembar observasi keterampilan 

berbicara anak kelompok B. 

Adapun angkah-langkah 

dalampenelitian ini adalah: 

 

1. Tahap persiapan 

Pembuatan kisi-kisi instrument 

penelitian, membuat rencana 

pelaksanaan harian (RPPH) 

yang menggunakan metode 

bermain peran, pembuatan 

lembar observasi, menyiapkan 

media dan alat yang akan 

digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan bermain. 

2. Tahap pelaksanaan 

Pertemuan dilaksanakan 

sebanyak 4 kali pertemuan, 

lembar observasi digunakan 

sebelum dan sesuadah diberikan 

perlakuan dengan metode 

bermain peran. 

3. Tahap pengumpulan data 

Pengamatan pada saat 

pembelajaran menggunakan 

metode konvensional dengan 

menggunakan lembar observasi, 

pelaksanaan menggunakan 

metode bermain peran 

kemudian diamati dengan 

menggunakan lembar observasi 

yang sudah divalidasi. 

4. Tahap akhir 

Pengolahan data analisis data 

hasil penelitian yang diperoleh 

dengan menggunakan 

instrument penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Setelah melakukan pengujian 

normalitas data, selanjutnya yaitu 

mengji hipotesis, apakah terdapat 

pengaruh anatara metode bermain 

peran terhadap keterampilan 

berbicara anak dengan 

menggunakan rumus t. 
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Berdasarkan hasil perhitungan t 

test, selanjutnya dibandingkan 

dengan t tabel dengan dk= n1+n2-2, 

16+16-2= 30 dengan taraf 

signifikasn sebesar 5% maka t 

tabel (2.042). berdasarkan 

perhitungan t test sebesar 21.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa t 

hitung>t tabel (21.05>2.042) 

sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti bahwa ada 

pengaruh antara metode bermain 

peran terhadap keterampilan 

berbicara. 

Pada pembahasan ini akan 

membahas tentang keterampilan 

berbicara anak kelompok B  antara 

kelompok yang diberi perlakuan 

dengan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan  berupa metode bermain 

peran di TK Hijraturrasul. 

1. Sebelum diberikan 

perlakuan 

Sebelum diiberlakukan perlakuan 

terhadap anak, keterampilan anak 

masih kurang optimal, dilihat dari 

masih ada beberapa indicator yang 

belum terlihat pada beberapa anak, 

masih banyak anak yang kurang 

berbicara dalam kelas dan hanya 

diam saja, ada juga anak yang 

masih kesulitan memahami makna 

dari kata-kata yang diucapkannya 

sehingga kesulitan dipahami oleh 

guru maupun orang-orang 

disekitarnya. Dan ada juga anak 

yang masih kesulitan dalam 

memperhatikan ketika orang lain 

berbicara. Untuk indicator yang 

belum berkembang dan masih 

berkembang diberikan skor 1-2 dan 

3-4 untuk indicator yang sudah 

berkembang dan berkembang 

dengan baik. Untuk skor terendah 

yaitu 14 dan tertinggi 23. 

2. Setelah diberikan perlakuan 

Setelah diberlakukannya perlakuan 

berupa metode bermain peran, 

terlihat peningkatan yaitu indicator 

sudah berkembang dan 

berkembang dengan baik, dilihat 

dari skor post-test nilai terendah 20 

dan tertinggi 31, dengan nilai 

maksimal 32. Sehingga dikatakan 

bahwa keterampilan berbicara anak 

mengalami peningkatan setelah 

diberlakukannya perlakuan yaitu 

berupa metode bermain peran. 

3. Perbandingan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

membandingkan keterampilan 

berbicara anatara kelompok control 

dan kelompok ekperimen yaitu 

kelompok yang  diberikan 

perlakuan dapat diketahui bahwa 

rata-rata keterampilan berbicara 

anak kelompok B1(eksperimen) 

sebelum diberi perlakuan sebesar 

18.68 dan setelah diberi perlakuan 

rata-rata sebesar 26.375. dengan 

simpangan baku 2.918 varian 

8.516 untuk nilai tertinggi pre-test 

23 dan terendah 14. Dan tertinggi 

post-test 31 dan terendah 20. 

Untuk hasil keterampilan berbicara  

kelompok control sebelum diberi 
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perlakuan sebesar 19.312 dan 

setelah diberi perlakuan rata-rata 

sebesar 20.4375. dengan 

simpangan baku 1.965 varian 

3.862 untuk nilai tertinggi pre-test 

23 dan terendah 15. Dan tertinggi 

post-test 23 dan terendah 17.  

Perbedaan rata-rata antara 

kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diuji dengan t 

test, pada perhitungan sebelum 

didapatkan hasil sebesar 21.05 dan 

t tabel sebesar 2.042, dengan 

dk=30 dan taraf signifikan 5%. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi terdapat 

pengaruh metode bermain peran 

terhadap keterampilan berbicara 

anak kelompok B di TK 

hijraturrasul. 

SIMPULAN 

Hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan  rataan tingkat 

keterampilan berbicara anak 

sebelum diberikan perlakuan 

dengan keterampilan berbicara 

setelah diberikan perlakuan yaitu 

berupa metode bermain peran pada 

kelompok yang diberi perlakuan 

yaitu kelompok eksperimen.. 

Dilihat dari selisih rata-rata 

keterampilan berbicara hasil post-

test kelompok eksperimen dan 

kontrol yaitu (26.375) dan 

(20.437). Keterampilan berbicara 

setelah diberikan perlakuan berupa 

bermain peran memiliki nilai rata-

rata yang lebih tinggi daripada 

rata-rata nilai pada yang tidak 

diberikan perlakuan, setelah 

diberikan perlakuan rata-rata 

keterampilan berbicara anak 

meningkat. Hasil aalisis 

meggunakan t-test sebesar (21.05) 

sedangkan pada tabel t degan 

dk=30 dan df 5% didapatka 

(2.042), jadi dapat disimpulkan 

bahwa t hitung> t tabel 

(21.05>2.042) sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

Berdasarkan uraian mengenai 

selisih nilai rata-rata keterampilan 

berbicara pada kelompok 

eksperimen dan kontrol, dan hasil 

analisis data pengujian hipotesis 

menggunakan t-test  tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh 

metode bermain peran terhadap 

keterampilan berbicara anak 

kelompok B. 

SARAN 

1. Bagi guru TK perlu 

meningkatkan pelaksanaan 

kegiatan bermain peran dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Hal 

tersebut bertujuan untuk membuat 

anak atau peserta didik ikut serta 

terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Dalam bermain 

peran daya imajinasi anak akan 

terasah, begitupun dengan berbagai 

keterampilan anak, anak akan 

senantiasa bersosialisasi dan 

belajar bertanggung jawab serta 

bekerjasama. Selain meningkatkan 

kegiatan pembelajaran bermain 

peran, guru juga perlu memberi 

anak kesempatan dalam 
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berkegiatan bermain peran 

tersebut. 

2. Bagi Pegelola PAUD, salah 

satu metode pembelajaran yag 

mearik bagi anak adalah bermain, 

oleh karena itu bagi pihak 

pengelola PAUD  dapat 

menerapkan metode pembelajaran 

tersebut dilembaga dalam 

meningkatkan keterampilan 

berbicara anak kelompok B. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

dapat menjadikan  hasil penelitian 

ini sebagai pedoman dalam 

penelitian selanjutnya, dimana 

dapat menambahkan wawasan 

mengenai bermain peran tersebut 

dapat diberlakukan pada anak 

kelompok B untuk keterampilan 

berbicara. Dan peneliti lain dapat 

mengembangkan lebih luas lagi 

mengenai metode pembelajaran 

yang dapat menstimulasi 

keterampilan berbicara anak 

khususnya di TK B. 
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