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ABSTRAK 

Pada usia dini semua aspek perkembangan harus di kembangkan, karena 

perkembangan di masa kanak-kanak akan menentukan perkembangan selanjutnya. Salah 

satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan anak adalah perkembangan bahasa. 

Rumusan maslaah dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh metode bermain peran 

terhadap perkembangan bahasa anak usia dini kelompok  B TK Pembina 2 Kota Jambi? 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan metode bermain 

peran terhadap perkembangan bahasa anak usia dini TK Pembina 2 Kota Jambi kelompok B. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh metode bermain peran terhadap 

perkembangan bahasa anak usia dini kelompok B di TK Pembina 2 Negeri Kota Jambi. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. metode eksperimen penelitian yang 

dipakai menggunakan rancangan Pretest-Postest Control group design. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 30 orang siswa, yang terdiri dari 15 orang siswa yang mendapat 

perlakuan berupa bermain makro dan 15 orang siswa tidak mendapat perlakuan. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode uji-t untuk mengetahui pengaruh 

metode bermain makro terhadap perkembangan bahasa anak usia dini di TK Negeri 2 Kota 

Jambi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji-t antara kelas perlakuan 

dengan kelas control adalah 0,000 (p<0,05) artinya terdapat perbedaan perkembangan 

bahasa antara kelas perlakuan dengan kelas control sehingga metode bermain makro 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode bermain makro yang diberikan kepada 

anak usia dini berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak usia dini di TK Negeri 

Pembina 2 Kota Jambi. 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak 

dari 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. 

Pada usia dini semua aspek perkembangan harus di kembangkan, karena 

perkembangan di masa kanak-kanak akan menentukan perkembangan selanjutnya. 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan anak adalah 

perkembangan bahasa dimana perkembangan bahasa ini berkaitan dengan 

perkembangan lainnya.  

Perkembangan bahasa memerlukan beberapa kemampuan, yaitu berbicara, 

menyimak, membaca dan menulis. Keterampilan berbicara merupakan hal yang 

paling penting dilakukan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Keterampilan 

berbicara selalu dibutuhkan setiap hari mulai kita bangun tidur hingga akan tidur 

kembali sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Menurut Yusuf (2011:63) untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau 

keterampilan berkomunikasi anak melalui tulisan, sebagai cara untuk ekspresikan 

perasaan, gagasan atau pikirannya, maka sebaiknya kepada anak dilatihkan untuk 

membuat karangan atau tulisan tentang berbagai hal yang terkait dengan pengalaman 

hidupnya sendiri, atau kehidupan pada umumnya, seperti menyusun autobiografi, 

kehidupan keluarga, cara-cara memelihara lingkungan, cita-citaku, dan belajar untuk 

mencapai sukses.  

Menurut mulyasa (2012:179) hasil penelitian dan percobaan yang dilakukan 

oleh para ahli menunjukkan bahwa bermain peran merupakan salah satu model yang 

dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Dalam hal ini bermain peran 



diarahkan pada pemecahan masalah-masalah yang menyangkut hubungan 

antarmanusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. 

Dengan  bermain peran juga dapat mengembangkan bahasa anak, terutama 

dalam berbicara. Bermain peran merupakan suatu metode pembelajaran yang 

menyenangkan. Dengan  pembelajaran menyenangkan tanpa di sadari oleh anak 

perkembangan bahasanya dapat berkembang. Dan bermain juga merupakan bagian 

penting dalam pendidikan anak menuju perkembangaan normal sesuai dengan kodrat 

anak. Umumnya, anak-anak usia dini biasanya sangat asyik melakukan permainan 

masak-masakan, dokter-dokteran, atau karakter lainnya yang sering ia lihat di 

lingkungan sekitarnya. Inilah yang dinamakan bermain peran, maka dalam permainan 

ini mereka meniru dan berfantasi dengan peran yang sedang di mainkannya. Dengan 

berfantasi  dan menirukan kegiatan peran tersebut, secara tak langsung kemampuan 

bahasa anak dapat terasah dari apa yang pernah mereka lihat atau juga pengalaman 

mereka pada satu bidang peran tertentu, lalu mereka praktekan pada permainan ini 

akan lebih mengasah kemampuan kemampuan berbicara, berkomunikasi, serta 

berinteraksi terhadap lingkungan di sekitarnya. Misalnya, ia  akan tahu kalau dokter 

itu membantu menyembuhakna orang sakit, dan polisi membantu menangkap orang 

jahat, dll.  

Oleh karena itu, pendampingan guru terhadap kegiatan bermain peran akan 

memberikan pengetahuan yang luas bagi anak pada saat mereka kesulitan untuk 

memerankan perannya. Selain itu dimungkinkan masih adanya anak-anak yang 

merasa kesulitan untuk berperan sebagai salah satu pemainnya karena di sebabkan 

kurangnya percaya diri untuk mengatur bahasa, sehingga mereka terkadang tidak mau 

ikut serta dalam bermain peran tersebut. 



Berdasarkan uraian peneliti diatas, untuk lebih mengetahui pengaruh kegiatan 

bermain terhadap kemampuan berbahasa, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Metode Bermain Peran Terhadap Perkembangan 

Bahasa Anak Usia Dini Kelompok B di TK Pembina 2 Kota Jambi”. 

 

Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak mengalami peluasan masalah maka masalah dalam 

penelitian ini di batasi pada perkembangan bahasa, khususnya perkembangan 

berbicara pada anak TK Pembina 2 Kelompok B yang berusia 5-6 tahun. Dengan 

adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah dan 

mempertegas ruang lingkup pembahasan. 

 

Rumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah persoalan atau masalah yang harus dipecahkan 

sehingga persoalan menjadi jelas. Adapun permasalahan yang akan dijawab oleh 

peneliti adalah apakah ada pengaruh metode bermain peran terhadap perkembangan 

bahasa anak usia dini kelompok  B TK Pembina 2 Kota Jambi. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode 

bermain peran terhadap perkembangan bahasa anak usia dini TK Pembina 2 Kota 

Jambi kelompok B. 

 

 



Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan anak usia dini. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan anak usia dini, 

terutama tentang pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan anak 

untuk dapat bermain peran dan mengembangkan perkembangan bahasanya. 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan metode bermain peran dan perkembangan bahasa anak.  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi pendidik dan calon pendidik 

Dapat menambah pengetahuan tentang hubungan metode bermain peran 

terhadap perkembangan bahasa anak dan untuk memperbaiki pembelajaran 

khususnya pada perkembangan bahasa anak dengan metode bermain peran. 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode 

pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan bahasa anak. 

b. Bagi anak didik 

Anak didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai 

pembelajaran secara aktif, kreatif, menyenangkan dan bermakna melalui 

metode bermain peran. 

 

 



Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan kerangka berfikir di atas, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh metode bermain peran terhadap 

perkembangan bahasa anak usia dini kelompok B di TK Pembina 2 Negeri Kota 

Jambi. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakukan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi terkendalikan (Sugiono, 2009:72). 

Adapun jenis metode eksperimen penelitian yang dipakai menggunakan rancangan 

Pretest-Postest Control group design. “Pada disain ini ada dua kelompok yang dipilih kemudian 

diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakan perbedaan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol (Sugiono, 2009:79)”.   

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh siswa siswi TK Negeri 

Pembina 2 Kota Jambi yang berjumlah 115 orang anak.  

Adapun yang menjadi sampel penelitian ini untuk kelompok control yaitu anak 

kelompok B4 yang berjumlah 15 anak, sedangkan kelompok eksperimen yaitu anak 

kelompok B3 yang berjumlah 15 orang anak. Dimana pada kelompok control 

kemampuan berbicara pada anak tidak diberi perlakuan,  sedangkan kelompok 

eksperimen kemampuan berbicara pada anak diberi perlakuan berupa penerapan metode 

bermain peran makro. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 



dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain 

(Sugiyono, 2012). 

 

Hasil dan Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 (p<0,05) yang 

artinya terdapat perbedaan mengenai perkembangan bahasa anak usia dini setelah diberi 

metode bermain makro antara kelas perlakuan dengan kelas control, artinya hipotesis 

diterima yang artinya terdapat pengaruh metode bermain makro (X) terhadap 

perkembangan bahasa anak usia dini (Y) di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi. Hal ini 

dikarenakan bermain makro dapat melatih kemampuan anak untuk berkomunikasi yang 

baik dengan guru ataupun teman-temannya sehingga anak dapat memahami bahasa 

yang diucapkan oleh temannya-temannya. 

Bermain makro perlu diajarkan kepada anak usia dini dengan tujuan untuk 

menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang banyak, dan 

berdasarkan pertimbangan didaktif lebih baik didramatisasikan daripada di ceritakan, 

karena akan lebih jelas dan dapat di hayati oleh anak. Serta melatih siswa agar mereka 

mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial-psikologis serta dapat melatih siswa 

agar mereka dapat bergaul dan memberi kemungkinan begi pemahaman terhadap orang 

lain beserta masalahnya (Kurniasih & Sani, 2016). 

Selain itu, bermain makro juga  melatih anak untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Komunikasi dengan orang lain dalam hal mengekspresikan atau mengungkapkan 

apa yang ingin dilakukan dalam permainan tersebut anak  dapat mengembangkan 

bahasanya dengan lebih baik lagi. Metode bermain peran adalah metode pembelajaran 

yang tepat untuk merangsang dan mengembangkan intelektual serta bahasa anak. Salah 

satu perkembangan bahasa adalah kemampuan dalam berkomunikasi. 



Selain itu, dalam bermain makro anak dapat melakukan diskusi dan penilaian 

terhadap teman-temannya. Hal ini tentu akan memacu anak untuk mengungkapkan ide 

ataupun gagasan-gagasan sederhana yang ada dalam pikirannya. Melalui hal tersebut 

anak akan merasa terpacu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa yang ia kuasai. 

Bermain makro juga akan memacu berbagai perkembangan yang terjadi pada 

anak. Salah satunya adalah perkembangan bahasa dimana dengan bermain makro anak 

akan berinteraksi dengan teman-temannya, dan dalam berinteraksi disitulah anak juga 

berkomunikasi dengan temannya. Sehingga bermain peran ini dapat mencapai tujuan 

yang sesuai dengan yang di harapkan. Metode bermain makro adalah metode 

pembelajaran yang tepat untuk merangsang dan mengembangkan intelektual serta 

bahasa anak. Salah satu perkembangan bahasa adalah kemampuan dalam 

berkomunikasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rumilasari dalam jurnal 

penelitiannya menyebutkan bahwa Berdasarkan analisis deskriptif terhadap kemampuan 

berbicara, diperoleh, nilai rata-rata kelompok eksperimen yang dibelajarkan dengan 

metode bermain peran (role playing) lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelompok 

kontrol yang tidak dibelajarkan dengan metode bermain peran (role playing). Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis data menggunakan uji-t diperoleh nilai thitung=11,18 

dan tabel dengan taraf signifikan 5% dengan (dk) 46 adalah 2,021. Karena thitung > 

ttabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan metode bermain peran (role playing) 

terhadap kemampuan berbicara pada anak kelompok A semester II di TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Singaraja Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

 

 



Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode bermain makro 

yang diberikan kepada anak usia dini berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak 

usia dini di TK Negeri Pembina 2 Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi pada uji-t bahwa nilai signifikansi antara kelas perlakuan dengan kelas 

control adalah 0,000 (p<0,05) sehingga metode bermain makro memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan bahasa anak usia dini. 

Saran 

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan 

kepada para dewan guru untuk mempunyai keterampilan dalam mengembangkan dan 

memberikan metode bermain makro kepada anak. Hal ini dikarenakan pemahaman guru 

mengenai metode bermain yang tepat untuk anak dapat membantu dalam memberikan 

bimbingan pada anak sehingga kemampuan bahasa anak dapat berkembang dengan 

baik. 

 


