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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan berbicara anak usia 

5-6 tahun di TK Kartika II-26 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kegiatan bermain mikro 

dengan keterampilan berbicara anak. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 anak. 

Teknik pengumpulan data melalui observasi menggunakan lembar observasi 

dengan bentuk check list. Kemudian data hasil observasi dianalisis menggunakan  

analisis tabel dan analisis uji hipotesis menggunakan teknik analisis korelasi 

spearman rank. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara kegiatan 

bermain peran mikro dengan keterampilan berbicara anak.  
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ABSTRACT

THE CORRELATION MICRO ROLE PLAY ACTIVITIES WITH THE
SPEAKING SKILLS OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS IN

KINDERGARTEN KARTIKA II-26 BANDAR LAMPUNG ACADEMIC
YEAR 2015/2016

Oleh

ELVIRA PUTRI ERLINDA

The problem in this study is the lack of speaking skills of children aged 5-6 years
in kindergarten Kartika II-26 Bandar Lampung academic year 2015/2016. The
purpose of this research was to determine the correlation of micro role play
activities with the speaking skills of early childhood. The research uses a
correlational study design. The sampling technique used purposive sampling. The
sample used in this study were 26 children. Techniques of collecting data through
observation using observation sheet with a check list. Then the data were analyzed
using analysis of observation result tables and analysis of hypothesis testing using
spearman rank correlation analysis technique. The results showed that there was a
correlation betwen micro role play activities with the speaking skills of children.

Keywords : speaking skills of children , micro role play activities
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya

melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik.

Standar manusia yang baik berbeda-beda antar Negara. Indonesia menganut

falsafah pancasila yang berkeyakinan bahwa pembentukan manusia

pancasialis melalui pendidikan akan menjadikan anak bangsa yang sesuai

harapan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki

Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Bab II Pasal 2 menyebutkan

bahwa:

“Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa menjadi tanggung jawab bersama satuan
pendidikan, pemerintah kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangannya,
Pemerintah, dan masyarakat”.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14

menyatakan bahwa:
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“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
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”.

Berdasarkan kutipan tersebut, pembinaan yang diberikan bagi anak usia dini

berupa pengembangan potensi yang ada dalam diri setiap individu dan

menjadi tanggung jawab bersama, karena pada hakikatnya sejak lahir anak

sudah memiliki kecerdasan dan pembawaan masing-masing. Usia dini berada

dalam masa yang disebut dengan Golden Age (masa keemasan). Pada masa

ini, seluruh potensi anak dapat dikembangkan secara optimal melalui kegiatan

bermain. Kegiatan bermain dapat memotivasi anak bagi kematangannya untuk

memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa terdapat enam

aspek perkembangan yang harus distimulus pada usia dini, salah satunya

adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk

menyampaikan informasi kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, bahasa

dapat digunakan untuk menyampaikan apa yang dilihat, didengar dan

dirasakan kepada orang lain. Sejak lahir anak sudah mengenal bahasa

pertamanya yaitu bahasa ibu.

Bahasa memegang peranan yang penting dalam kehidupan anak, melalui

bahasa anak dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan

mengekspresikan ide serta gagasan yang dimilikinya. Bahasa seseorang
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mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin

cerah dan jelas jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan

dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. Melatih keterampilan

berbahasa berarti melatih keterampilan berpikir.

Ada empat komponen kecerdasan bahasa (linguistik) yaitu keterampilan

menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills),

keterampilan membaca (reading skills) dan keterampilan menulis (writting

skills). Penelitian ini hanya berfokus pada keterampilan berbicara dikarenakan

masalah yang terjadi di lapangan bahwa keterampilan berbicara anak masih

rendah. Keterampilan berbicara adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi

mengucapkan kata-kata atau kalimat sederhana melalui alat ucap untuk

menyatakan keinginan, mengungkapkan pendapat, serta bertanya dan

menjawab pertanyaan.

Berdasarkan dokumen TK Kartika II-26 bahwa keterampilan berbicara anak

masih belum berkembang sangat baik dalam hal bertanya dan menjawab

pertanyaan, mengungkapkan pendapat yang dimiliki serta bercerita tentang

pengalaman yang ditunjukan dengan tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Perkembangan Keterampilan Berbicara Anak dalam Tanya
Jawab
Kelas Tanya Jawab Jumlah

Belum
Berkembang

Mulai
Berkembang

Berkembang
Sesuai Harapan

Berkembang
Sangat Baik

B1 9 7 6 4 26 anak

Jumlah 9 7 6 4 26 anak
Sumber : Dokumen TK Kartika II-26 Bandar Lampung, 2015/2016
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Berdasarkan tabel di atas, pada saat kegiatan tanya jawab di kelompok B1

terdapat 9 orang anak yang belum mampu untuk bertanya dan menjawab

pertanyaan, 7 orang anak yang mulai berkembang (kadang-kadang mampu

bertanya dan menjawab pertanyaan) 6 orang anak yang sudah mampu

bertanya dan menjawab pertanyaan dan 4 orang anak yang berkembang sangat

baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan, kemampuan anak dalam hal

tanya jawab rendah, 11 anak belum mau menjawab pertanyaan, 11 anak sudah

mau menjawab pertanyaan yang diberikan guru sedangkan untuk aktif

bertanya hanya 4 orang dari 26 anak.

Tabel 2. Daftar Perkembangan Keterampilan Berbicara Anak dalam Bercerita
Kelas Bercerita Jumlah

Belum
berkembang

Mulai
Berkembang

Berkembang
Sesuai Harapan

Berkembang
Sangat Baik

B1 11 7 5 3 26 anak
Jumlah 11 7 5 3 26 anak
Sumber : Dokumen TK Kartika II-26 Bandar Lampung, 2015/2016

Berdasarkan tabel 2 di atas, pada saat kegiatan bercerita di kelompok B1

terdapat 11 orang anak yang belum mau bercerita di depan kelas, 7 orang anak

yang mulai berkembang (kadang-kadang mampu bercerita di depan kelas) 5

orang anak yang sudah mampu bercerita di depan kelas dan 3 orang anak yang

berkembang sangat baik. Sedangkan berdasarkan observasi dilakukan,

keterampilan anak untuk bercerita hanya 5 orang anak yang berani bercerita di

depan kelas, sebagian anak hanya berani untuk maju ke depan, namun saat

diminta untuk bercerita, anak hanya diam saja.

Hal tersebut disebabkan metode pembelajaran yang bersifat monoton sehingga

membuat anak merasa bosan mengikuti pembelajaran, tidak menarik minat

dan perhatian anak. Selain metode yang monoton kegiatan bermain di sekolah
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tidak merangsang perkembangan bahasa anak, kegiatan bermain yang

dilakukan hanya mendengarkan cerita yang diberikan guru.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan

berbicara anak usia dini adalah melalui kegiatan bermain peran.

Secara konsep, ada dua jenis main peran yaitu, main peran mikro dan main

peran makro. Main peran mikro yaitu anak memainkan peran melalui alat

bermain atau benda yang berukuran kecil.

Sedangkan main peran makro yaitu anak bermain menjadi tokoh

menggunakan alat berukuran seperti sesungguhnya yang digunakan anak

untuk menciptakan dan memainkan peran-peran.

Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan bermain peran mikro karena dalam

kegiatan bermain mikro, anak menjadi sutradara/dalang dan benda-benda

menjadi pemainnya, tema atau jalan cerita dapat bersifat umum atau imajinatif

dan anak menggunakan simbol seperti kata-kata, gerakan, dan mainan untuk

mewakili dunia yang sesungguhnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat

beberapa masalah berkenaan dengan keterampilan berbicara anak di TK

Kartika II-26. Masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterampilan berbicara anak masih rendah, seperti : bertanya dan

menjawab pertanyaan masih ragu-ragu, belum mampu mengeluarkan

gagasan/pendapat yang dimiliki dan bercerita mengenai pengalamannya

belum berani
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2. Kegiatan yang dilakukan anak di kelas yaitu menulis dan mewarnai serta

anak hanya mendengarkan guru bercerita

3. Media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang menstimulus

keterampilan berbicara anak, misalnya hanya buku cerita

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah,

yaitu: Keterampilan berbicara anak dan kegiatan bermain peran mikro.

D. Rumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan,

diajukan rumusan masalah yaitu: masih banyak anak yang belum berkembang

dalam keterampilan berbicara. Dengan demikian pertanyaan atau

permasalahan yang diajukan: Bagaimana hubungan kegiatan bermain peran

mikro dengan keterampilan berbicara anak?

Atas dasar rumusan masalah dan permasalahan di atas, maka judul penelitian

ini adalah “Hubungan kegiatan bermain peran mikro dengan keterampilan

berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II-26 Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2015/2016”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian

adalah: Untuk mengetahui hubungan kegiatan bermain peran mikro dengan

keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II-26 Bandar

Lampung tahun ajaran 2015/2016
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F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi guru

a. Memberikan wawasan kepada guru agar dapat lebih kreatif dalam

memberikan permainan yang bermakna bagi anak.

b. Memberikan gambaran bahwa pembelajaran melalui bermain peran

mikro dapat juga mempengaruhi keterampilan berbicara anak

2. Manfaat bagi kepala sekolah

Memberikan wawasan kepada kepala sekolah untuk menyediakan

media pembelajaran yang lebih banyak lagi bagi anak

3. Manfaat bagi peneliti lain

Memberikan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan

penelitian dalam mengembangkan keterampilan berbicara anak
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar

1. Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah

laku sebagai hasil dari pengalaman.

Menurut Thobroni (2015:57) teori belajar behavioristik menjelaskan belajar

adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara

konkret. Melalui belajar, seseorang dapat mengalami perubahan perilaku

karena belajar merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan

respon. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan guru kepada anak

sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan terhadap stimulus yang

telah diberikan guru.

Kelebihan dan Kekurangan Teori Belajar Behavioristik

Ada beberapa kelebihan dari teori belajar behavioristik, yaitu:
a. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan

kondisi belajar
b. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan

belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada
guru yang bersangkutan

c. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan
penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat
penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak.

d. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan,
dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah
terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang
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tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan
pengulangan yang berkesinambungan tersebut dengan lebih optimal.

e. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan
praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan,
spontanitas, dan daya tahan.

f. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak
yang masih membutuhkan peran orang dewasa, suka mengulangi,
harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk
penghargaan langsung.

Selain itu, ada beberapa kekurangan dari teori belajar behavioristik
yaitu:

a. Sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam
bentuk yang sudah siap

b. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat
dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan guru.

c. Penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan
terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa,
yaitu guru sebagai centre, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah,
guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid.

2. Teori Belajar Konstruktivistik

Konstruktivistik adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas pengalaman

sendiri. Menurut Budiningsih (2012:58) belajar merupakan “suatu proses

pembentukan pengetahuan”. Pembentukan ini harus dilakukan oleh orang

yang ingin belajar. Anak harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir,

menyusun konsep yang sedang dipelajari.

Pendekatan konstruktivistik ini menekankan bahwa peran utama dalam

kegiatan belajar adalah aktifitas anak dalam membangun sendiri

pengetahuannya. Segala sesuatu yang diperlukan seperti media disediakan

untuk membantu anak belajar. Anak diberikan kebebasan untuk

mengungkapkan pendapat dan pemikirannya mengenai sesuatu yang sedang

dihadapinya. Dengan demikian, anak akan mulai terbiasa dan terlatih untuk

mandiri, memecahkan masalah yang dihadapi dan berfikir sendiri.
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3. Teori Kecerdasan Majemuk

Kecerdasan atau intelegensi seseorang dibawa dari pertama kali ia dilahirkan.

Menurut Thobroni (2015:192-193) Kecerdasan seseorang akan berkembang

seiring dengan perkembangannya di dalam kehidupan.

Sedangkan  menurut Sujiono (2013:48). Kecerdasan  merupakan kemampuan

tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Tingkat kecerdasan membantu seseorang

dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupannya.

Kesimpulan dari pendapat di atas, bahwa kecerdasan merupakan kemampuan

yang sudah dimiliki sejak manusia lahir dan akan terus menerus dapat

dikembangkan hingga dewasa. Pengembangan kecerdasan lebih baik jika

dilakukan dari usia dini dengan pemberian stimulus secara optimal.

Selain kecerdasan, dibutuhkan juga keterampilan hidup (life-skill) sebagai

bekal yang harusnya dimiliki anak sejak masa usia dini. Kecerdasan saja tidak

cukup menjadikan anak akan sukses di masa depan. Masa periode emas, yaitu

usia 1-3 tahun, anak akan dengan mudah menyerap informasi yang diberikan

termasuk belajar tentang segala sesuatu.

a. Konsep Kecerdasan Majemuk

Kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan ganda untuk memecahkan

suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Menurut Thobroni

(2015:197) Konsep kecerdasan majemuk atau jamak (Multiple

Intelligence) berawal dari karya Howard Gardner dalam buku Frames Of
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Mind tahun 1983 yang didasarkan atas hasil penelitian selama beberapa

tahun tentang kapasitas kognitif manusia.

Gardner (Sujiono 2013:55) mengungkapkan pada mulanya memaparkan 7

(tujuh) aspek intelegensi, kemudian menambahakannya menjadi 8

(delapan) aspek kecerdasan dan bertambah lagi menjadi 9 (sembilan)

kecerdasan, meliputi: kecerdasan linguistik, kecerdasan logika

matematika, kecerdasan fisik/kinestetik, kecerdasan visual-spasial,

kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal,

kecerdasan naturalis dan kecerdasan spiritual.

Penelitian ini hanya berfokus pada kecerdasan linguistik.

b. Kecerdasan Linguistik

Kecerdasan Linguistik merupakan kecerdasan berbahasa. Menurut

Amstrong (Sujiono 2013:55-56) kecerdasan linguistik adalah “kecerdasan

dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata secara efektif

baik secara lisan maupun tertulis”. Orang yang memiliki kecerdasan ini

dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur atau mengajar

dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya.

Campbell, dkk (Sujiono 2015:57) menjelaskan bahwa tujuan

pengembangan kecerdasan linguistik adalah:

1. Agar anak mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan
baik

2. Memiliki kemampuan bahasa untuk meyakinkan orang lain
3. Mampu mengingat dan menghafal informasi
4. Mampu memberikan penjelasan
5. Mampu untuk membahas bahasa itu sendiri



12

Kiat untuk mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak sejak usia dini

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengajak anak berbicara sejak bayi, anak memiliki pendengaran yang
cukup baik sehingga sangat dianjurkan sekali berkomunikasi dan
menstimulasi anak dengan mengajaknya berbicara

2. Membacakan cerita atau mendongeng sebelum tidur atau dapat dilakukan
kapan saja sesuai situasi dan kondisi

3. Bermain mengenalkan huruf abjad dapat dilakukan sejak kecil, seperti
bermain huruf-huruf sandpaper (amplas), anak belajar mengenali huruf
dengan cara melihat dan menyentuhnya, di samping mendengarkan setiap
huruf yang diucapkan oleh orang tua atau guru. Seiring dengan
pemahaman anak akan huruf dan penggunaannya, yaitu dengan bermain
kartu bergambar berikut kosa katanya.

4. Merangkai cerita, sebelum dapat membaca tulisan, anak-anak umumnya
gemar “membaca gambar”. Berikan anak potongan gambar dan biarkan
anak mengungkapkan apa yang ia pikirkan tentang gambar itu.

5. Berdiskusi tentang berbagai hal yang ada disekitar anak. Bertanya tentang
yang ada dilingkungan sekitar, misalnya mungkin anak mempunyai
pendapat sendiri tentang binatang peliharaan di rumah. Apapun
pendapatnya, orang dewasa harus menghargai isi pembicaraannya.

6. Bermain peran, ajaklah anak melakukan suatu adegan seperti yang pernah
ia alami, misalnya saat berkunjung kedokter. Bermain peran ini dapat
membantu anak mencobakan berbagai peran sosial yang diamatinya.

7. Memperdengarkan dan mengenalkan lagu anak-anak, ajaklah anak ikut
bernyanyi dengan penyanyi yang mendendangkan lagu dari kaset yang
diputar.

Kecerdasan Linguistik memiliki empat keterampilan, yaitu
1. Keterampilan menyimak
2. Keterampilan membaca
3. Keterampilan menulis
4. Keterampilan berbicara.

Penelitian ini hanya berfokus pada keterampilan berbicara.

B. Keterampilan Berbicara

1. Pengertian Keterampilan Berbicara

Keterampilan berbicara adalah salah satu kecerdasan berbahasa (linguistik)

sebagai kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengungkapkan

pendapat atau pikiraan kepada orang lain secara lisan, baik berhadapan

ataupun dengan jarak jauh.
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Menurut Tarigan (2008:16) mengemukakan bahwa berbicara adalah

“kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan

perasaan”.

Sedangkan menurut Hurlock (1978:176) mengemukakan bahwa bicara

adalah “bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang

digunakan untuk menyampaikan maksud”. Dalam berbicara mengalami

tiga proses terpisah tetapi saling berhubungan yaitu pengucapan,

pengembangan kosa kata dan pembentukan kalimat. Salah satu bentuk

kalimat yang umum digunakan adalah kalimat bertanya.

Selain itu, keterampilan berbicara merupakan aspek perkembangan bahasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan anak usia 5-6 tahun seharusnya

mencapai tingkat perkembangan menjawab pertanyaan yang lebih

komplek dan mampu melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah

diperdengarkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan

berbicara adalah kemampuan bercakap menggunakan kata-kata untuk

menyampaikan maksud, bertanya, menjawab pertanyaan dan bercerita.
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Pada konteks anak usia dini, keterampilan berbicara sangat penting untuk

dikembangkan sesuai dengan perkembangan anak. Kegiatan bermain dapat

membantu mengembangkan keterampilan berbicara anak, karena pada

hakikatnya anak usia dini belajar melalui bermain.

2. Tujuan Pengembangan Berbicara

Pengembangan berbicara bagi anak memiliki tujuan secara umum yaitu,

agar anak mampu berargumentasi, meyakinkan orang lain melalui kata-

kata yang diucapkannya, memberikan ide atau gagasan yang dimiliki,

dapat mengungkapkan perasaan yang dirasakan, bercerita mengenai

pengalaman yang pernah dialami serta bertanya ataupun menjawab

pertanyaan orang lain.

Tujuan pengembangan kemampuan berbahasa menurut Campbell (Sujiono
2013:57) adalah:

1. Agar anak mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan
dengan baik

2. Memiliki kemampuan bahasa untuk meyakinkan orang lain
3. Mampu mengingat dan menghafal informasi
4. Mampu memberikan penjelasan
5. Mampu untuk membahas bahasa itu sendiri

Sedangkan menurut Hartono (Suhartono 2005:123) tujuan umum dalam
pengembangan kemampuan berbicara anak, yaitu:

1. Memiliki perbendaharaan kata yang cukup yang diperlukan untuk
berkomunikasi sehari-hari

2. Mampu mendengarkan dan memahami kata-kata serta kalimat
3. Mampu mengungkapkan pendapat dan sikap dengan lafal yang

tepat
4. Berminat menggunakan bahasa yang baik
5. Berminat untuk menghubungkan antara bahasa lisan dan tulisan

Menurut Tarigan (2008:16) bahwa “tujuan utama dari berbicara adalah

untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif,
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seyogyanyalah sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang

ingin dikomunikasikan.

Kesimpulan dari pendapat yang telah dipaparkan, bahwa tujuan

pengembangan berbicara dalam penelitian ini adalah membantu anak

memiliki perbendaharaan kata untuk berkomunikasi dalam berinteraksi

dengan teman sebaya, guru maupun orang lain, mampu mengungkapkan

pendapat yang dimiliki dengan lafal yang tepat, berani bercerita mengenai

pengalaman yang pernah dialami baik kepada guru, teman sebaya ataupun

orang lain.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Berbicara

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan

berbicara anak. Menurut Hurlock (1978:186-187) mengemukakan:

Kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam berbicara
yaitu kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial ekonomi, jenis
kelamin, keinginan berkomunikasi, dorongan, ukuran keluarga,
urutan kelahiran, metode pelatihan anak, kelahiran kembar,
hubungan dengan teman sebaya, dan kepribdian”.

Dari pendapat di atas, faktor yang mempengaruhi perkembangan berbicara

ketika anak berada di sekolah adalah faktor keinginan berkomunikasi,

metode pelatihan anak dan hubungan dengan teman sebaya.

Di sekolah, anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya, melalui

kegiatan interaksi inilah, anak akan mengembangkan keterampilan

berbicaranya, karena dengan adanya interaksi secara tidak langsung anak

akan berbicara, bertanya tentang hal yang ingin diketahui, menjawab
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pertanyaan yang diajukan oleh teman sebayanya, bercerita mengenai

pengalaman dirumah, bahkan memberikan ide yang dimilikinya.

Selain itu, faktor pemberian metode pelatihan berbicara anak juga akan

menentukan keberhasilan perkembangan berbicaranya. Banyak sekali

metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan

berbicara anak. Namun mengingat bahwa dunia anak adalah dunia

bermain, maka metode yang paling cocok bagi anak adalah metode

bermain. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak,

banyak manfaat yang diberikan melalui kegiatan bermain karena

pembelajaran melalui kegiatan bermain akan lebih bermakna bagi anak.

C. Bermain Bagi Anak Usia Dini

Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan

berbahasa anak. Melalui komunikasi inilah anak dapat memperluas kosakata

dan mengembangkan daya penerimaan serta pengekspresian kemampuan

berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa

pada situasi bermain spontan.

Secara spesifik, bermain dapat memajukan perkembangan dari segi

komunikasi yaitu: (1) bahasa reseptif (penerimaan), yaitu mengikuti petunjuk-

petunjuk dan memahami konsep-konsep dasar. (2)  bahasa ekspresif, yaitu

kebutuhan mengekspresikan keinginan, perasaan, penggunaan kata-kata, frase-

frase, kalimat, berbicara dengan jelas dan terang. (3) komunikasi nonverbal,

yaitu penggunaan komunikasi kongruen, ekspresi muka, isyarat tubuh dan
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isyarat tangan. (4) memori pendengaran/pembedaan, yaitu memahami bahasa

berbicara dan membedakan bunyi.

1. Pengertian Bermain Bagi Anak Usia Dini

Piaget dalam Mayesty (Nurani,2010:34) mengatakan bahwa “bermain

adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan

kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang”.

Docket dan Fleer (Nurani,2010:34) berpendapat bahwa “bermain

merupakan kebutuhan bagi anak karena melalui bermain anak akan

memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan

dirinya”.

Bermain merupakan suatu aktivitas yang khas dan sangat berbeda

dengan aktivitas lain seperti belajar dan bekerja yang selalu dilakukan

dalam rangka mencapai suatu hasil akhir.

Sedangkan menurut Moeslichatoen (2004:32) bermain merupakan

kegiatan yang membawa harapan dan antisipasi tentang dunia yang

memberikan kegembiraan, dan memungkinkan anak berkhayal seperti

sesuatu atau seseorang, suatu dunia yang dipersiapkan untuk

berpetualang dan mengadakan telaah suatu dunia anak-anak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan kegiatan yang

dilakukan berulang-ulang dan memberikan kegembiraan bagi anak

karena melalui bermain, anak akan memperoleh pengetahuan tentang

dunia anak dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki

anak.
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2. Fungsi Bermain Bagi Anak Usia Dini

Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi

anak. Kegiatan bermain dapat membuat anak untuk bereksplorasi dan

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Bermain juga

merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak. Melalui

bermain anak akan memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan

dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai dan

sikap hidup.

Menurut Hartley Frank dan goldenson (Moeslichatoen 2004:33) ada 8

fungsi bermain bagi anak, yaitu:

1. Menirukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya,
meniru ibu masak di dapur, dokter mengobati orang sakit, dan
sebagainya.

2. Untuk melakukan berbagai peran yang ada di dalam kehidupan
nyata seperti guru mengajar di kelas, sopir mengendarai bus,
petani menggarap sawah, dan sebagainya.

3. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman
hidup yang nyata. Contohnya, ibu memandikan adik, ayah
membaca koran, kakak mengerjakan tugas sekolah, dan
sebagainya.

4. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat seperti memukul-mukul
kaleng, menepuk-nepuk air, dan sebagainya.

5. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima
seperti berperan sebagai pencuri, menjadi anak nakal, pelanggar
lalu lintas, dan lain-lain.

6. Untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan seperti gosok
gigi, sarapan pagi, naik angkutan kota, dan sebagainya.

7. Mencerminkan pertumbuhan seperti pertumbuhan misalnya,
semakin bertambah tinggi tubuhnya, semakin gemuk
badannya,dan semakin dapat berlari cepat.

8. Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian
masalah seperti menghias ruangan, menyiapkan jamuan makan,
dan pesta ulang tahun.
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3. Jenis-Jenis Bermain

Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak, terdapat

beberapa jenis kegiatan bermain, diantaranya:

a. Bermain aktif

Bermain aktif adalah kegiatan yang memberikan kesenangan dan
kepuasan kepada anak yang dilakukan melalui aktivitas langsung
oleh diri anak itu sendiri.

b. Bermain bebas

Sesuai dengan namanya, permainan ini dapat dilakukan dimana
saja dan kapan saja serta menggunakan alat apa saja. Permainan
ini bebas dari aturan yang harus diikuti oleh anak.

c. Bermain konstruktif

Adalah kegiatan anak bermain dengan menggunakan berbagai alat
dan benda untuk menciptakan atau menghasilkan suatu karya
tertentu. Melalui kegiatan bermain konstruktif, anak akan
berkesempatan untuk berfikir lebih imajinatif sehingga pikirannya
menjadi lebih berdaya

d. Bermain peran

Bermain peran pada dasarnya adalah bermain dengan mengkhayal,
seperti anak berkhayal dirinya seorang pilot dengan menggunakan
kursi sebagai pesawatnya.

e. Eksplorasi

Dalam hal ini, eksplorasi adalah suatu jenis kegiatan bermain yang
aktivitas utamanya melakukan penjelajahan atau eksplorasi.

D. Bermain Peran Mikro

1. Pengertian Bermain Peran Mikro

Main peran adalah main pura-pura. Sebuah kegiatan bisa disebut dengan

main peran jika ada kualitas pura-pura. Main peran bisa dilakukan mulai

dari hal yang sangat sederhana misalnya dengan mengibaratkan bantal

menjadi setir mobil sampai ke kegiatan main peran yang kompleks dengan

menggunakan cerita atau skenario.



20

Secara umum main peran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bermain peran

makro dan main peran mikro. Dalam hal ini, peneliti hanya memfokuskan

pada kegiatan bermain peran mikro.

Menurut Nurani (2010:89) kegiatan bermain peran mikro adalah “kegiatan

yang berfokus pada kegiatan dramatisasi dengan alat-alat permainan yang

berukuran kecil/mini, seperti: boneka-boneka mini, rumah-rumahan mini,

pesawat-pesawat mini dan sebagainya”.

Sedangkan menurut Vygotsky (Mutiah 2012:115) mengemukakan bahwa

peran mikro adalah “kegiatan dimana anak menggerak-gerakan benda-

benda berukuran kecil untuk menyusun adegan, saat anak bermain peran

mikro anak belajar untuk menghubungkan dan mengambil sudut pandang

dari orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain

peran mikro merupakan kegiatan anak dalam memegang atau menggerak-

gerakan benda-benda berukuran kecil untuk memperagakan suatu tokoh

atau adegan. Pada saat anak bermain peran mikro, mereka dapat belajar

untuk menghubungkan dan mengambil sudut pandang dari orang lain.

Sara Smilanky (Safriayani 2011:9) menyebutkan bahwa ada 6

keterampilan yang mendukung kegiatan main peran. Keterampilan

tersebut adalah:

1. Memainkan Peran
Anak dapat berpura-pura memerankan seseorang atau sesuatu dengan
menirukan ekspresi, mimik muka dan perilakunya. Awalnya hanya
menirukan anggota keluarga atau binatang yang biasa dia lihat,
setelah mahir anak akan memilih sendiri peran yang ingin ia
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mainkan, dan memunculkan gaya yang bervariasi, yang berhubungan
dengan peran yang dipilih.

2. Menggunakan Properti

Melengkapi permainan perannya, anak mulai menggunakan bahan
atau benda yang bisa mendukung peran yang dimainkan. Awalnya
benda nyata, kemudian menggunakan benda yang bukan
sesungguhnya, lalu menggunakan benda tiruan dalam bentuk mikro.

3. Pura-pura
Pura-pura adalah inti dari main peran. Awalnya anak hanya
menirukan secara sederhana hal-hal yang ia sering ia lihat, misalnya
menelpon dengan telepon mainan. Pada tingkat yang lebih tinggi
anak mulai merangkai sebuah cerita untuk dimainkan, dan melakukan
pembagian peran dengan orang lain, anak juga bisa memainkan
peran-peran yang merupakan hasil fantasinya, misalnya menjadi
sekumpulan putri yang sedang menyeberangi pelangi.

4. Durasi Waktu
Awalnya anak hanya memainkan peran beberapa menit, lalu berganti
dengan peran yang lain. Pada tingkat main peran yang lebih tinggi
anak mulai menggunakan waktu yang lebih lama.

5. Interaksi
Di tahapan awal main peran, anak-anak hanya memainkan peran
sendiri. Meskipun ada beberapa anak, tetapi tidak tampak interaksi
kecuali jika mereka ingin menggunakan benda yang sama. Seiring
dengan perkembangan usia dan tingkat main perannya, anak dapat
bermain bersama, merancang cerita bersama, lalu melakukan
pembagian peran dan mengatur properti yang digunakan.

6. Komunikasi Verbal
Komunikasi verbal anak dapat menunjukan tingkatan main perannya.
Apabila mereka sudah berkomunikasi dengan menggunakan sudut
pandang peran yang sedang dimainkan, berarti sudah ada pada
tingkat main peran yang tinggi.
Enam keterampilan penting untuk main peran tersebut bisa
membantu orang dewasa untuk melihat tingkatan main peran anak-
anak, dan mencari ide kreatif untukbisa memancing anak menuju
tingkatan main peran yang lebih tinggi.
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2. Media yang Digunakan dalam Kegiatan Bermain Peran Mikro

Media merupakan salah satu pendukung dalam suatu kegiatan

pembelajaran. Media harus dibuat sebagus mungkin agar dapat menarik

minat anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

Menurut Nurani (2010:89) Kegiatan bermain peran mikro dapat dilakukan

di dalam dan di luar ruangan. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan ini

adalah berbentuk mini, seperti:

1. Kelompok alat bermain Airport
Semua jenis bentuk alat-alat bermain yang berkaitan dengan bandara
(airport) seperti: karpet plastik bergambar landasan pesawat, bangun-
bangunan plastik tempat menunggu penumpang, menara-menara,
pesawat-pesawat plastik, boneka-boneka mini.

2. Kelompok pertanian

Bentuk-bentuk rumah pertanian, seperti: dari kardus bekas yang
dibentukrumah, jeramo batang-batang pohon, ranting-ranting kering,
pagar yang dibuat dari sendok ice cream, batu-batu, binatang-
binatang ternak dari plastik, boneka-boneka.

3. Kelompok pertokoan
Terdiri dari: rumah-rumah berbentuk pertokoan, boneka-boneka
kecil, baju-baju kecil, kereta dorong, dus bekas makanan, mobil-
mobilan, motor-motoran

4. Kelompok pertukangan
Pasir aneka bentuk kaleng-kaleng, sendok-sendok sayur plastik,
sekop, ember, paku kecil, air dan bentuk-bentuk botol dari plastik

5. Rumah-rumahan
Alat-alat rumah tangga lengkap, berbagai macam bentuk
boneka,mobil-mobilan, motor-motoran, rumah dari kayu maupun
plastik

6. Kolam renang
Suasana kolam renang, boneka-boneka kecil, mobil-mobilan, motor

7. Boneka papan panel
Papan panel, bermcam-macam bentuk orangan dari kertas dan bahan-
bahan panel, serta gambar pakaian dari bahan panel
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8. Permainan pasir
Pasir, kaleng-kaleng, sendok sayur plastik, binatang-binatang pasir

9. Permainan lego
Bentuk-bentuk lego dengan ukuran kecil

10. Buku-buku cerita
Bemacam-macam bentuk buku cerita anak

11. Lalu lintas
Karpet bergambar jalan raya, mobil-mobilan, boneka-boneka kecil,
motor (alat transportasi lainnya), rambu-rambu lalu lintas

12. Stasiun kereta api
Gambar stasiun kereta api, rel kereta api, kereta api dari kayu maupun
plastik

Selain menyediakan alat permainan bagi anak, dalam memilih alat

permainan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal agar permainan

yang dilakukan tidak membahayakan anak.

Menurut Montolalu (2008:7.4) Adapun persyaratan alat permainan di

PAUD sebagai berikut:

1. Setiap alat permainan hendaknya menonjolkan fungsi pedagogis
yang sesuai dengan taraf perkembangan anak

2. Ukuran dan bentuknya sesuai dengan usia anak
3. Aman dan tidak berbahaya bagi anak
4. Menarik baik warna maupun bentuknya
5. Awet tidak mudah rusak dan mudah pemeliharaannya
6. Murah dan mudah diperoleh
7. Jumlahnya hendaknya mencukupi kebutuhan anak
8. Alat permainan harus mendorong anak untuk melakukan

penemuan-penemuan baru dan melakukan berbagi eksperimen

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam memilih alat permainan bagi anak

harus memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan standar agar

kegiatan yang dilakukan menjadi aman, tidak membahayakan kesehatan

anak dan tentunya bermanfaat bagi anak.
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3. Langkah-Langkah Bermain Peran Mikro

Kegiatan bermain peran mikro merupakan kegiatan bermain yang

menggunakan media mini sebagai alat peraganya, namun dalam kegiatan

bermain ini, terdapat langkah-langkah yang perlu diketahui agar dapat

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Nurani (2010;82) langkah-langkah kegiatan bermain peran mikro

sebagai berikut:

1. Guru mengumpulkan anak-anak untuk diberikan pengarahan dan
aturan-aturan serta tata tertib dalam bermain

2. Guru membicarakan alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak
untuk bermain

3. Guru memberikan pengarahan sebelum bermain dan mengabsen
anak-anak serta menghitung jumlah anak bersama-sama

4. Guru memberikan tugas kepada anak-anak sebelum bermain
menurut kelompoknya agar anak tidak saling berebut dalam bermin.
Anak diberikan penjelasan mengenai alat-alat bermain yang sudah
disediakan

5. Guru sudah menyiapkan anak-anak permainan yang akan digunakan
sebelum anak mulai bermain

6. Anak bermain sesuai dengan perannya
7. Guru hanya mengawasi, mendampingi anak dalam bermain apabila

dibutuhkan anak guru membantunya, guru tidak banyak bicara dan
tidak banyak membantu anak

8. Setelah waktu bermain hampir habis, guru dapat menyiapkan
berbagai macam buku cerita sementara guru merapikan permainan
dengan dibantu beberapa anak

Berdasarkan uraian di atas, bahwa seorang guru perlu mengetahui

langkah-langkah dalam kegiatan bermain peran mikro agar kegiatan yang

dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi anak dan meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pembelajaran.
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4. Manfaat Bermain Peran Mikro

Bermain peran mikro memberikan manfaat bagi perkembangan anak

karena dengan bermain peran anak dapat mengembangkan imajinasi,

keterampilan berbicara, motorik halus saat menggerakan alat permainan,

berkomunikasi secara lisan, perkembangan sosial anak dalam berinteraksi

dengan teman sebaya, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat

diperoleh.

Menurut Musfiroh (2005:195) menyatakan bahwa “berkaitan dengan

perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun, permainan sosiodrama

merupakan permainan yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan

bahasa anak”. Permainan ini merangsang kecerdasan anak dalam

berekspresi dan berkompeten sekaligus. Dengan adanya teori di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain dapat membantu

meningkatkan keterampilan berbicara anak.

Selain itu, Vigotsky (Mutiah 2012:115) juga mengemukakan bahwa
bermain peran disebut juga main simbolik, pura-pura, make believe,
fantasi, imajinasi atau main drama, sangat penting untuk perkembangan
kognisi, sosial dan emosi pada usia tiga sampai enam tahun. Dalam
kegiatan bermain peran memiiki banyak manfaat salah satunya yaitu
meningkatkan kemampuan berbahasa.

Menurut Moeslichatoen (2004:38) mengungkapkan bahwa : “bermain

peran adalah bermain yang menggunakan daya kahayal yaitu, dengan

memakai bahasa atau berpura-pura bertingkah laku layaknya benda-benda

tertentu”.
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Bermain peran memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menghindari keterbatasan kemampuan yang ada
2. Mengatasi larangan-larangan
3. Menjadi pengganti berbagai hal yang tidak terpenuhi
4. Menyalurkan perasaan

Dari uraian di atas, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari

kegiatan bermain peran mikro, tidak hanya bagi aspek perkembangan

bahasa saja, aspek perkembangan yang lain juga dapat dikembangkan

melalui kegiatan bermain peran mikro.

E. Penelitian Relevan

Selain teori yang berhubungan dengan keterampilan berbicara anak, maka

peneliti juga mencantumkan penelitian yang relevan guna memperkuat

penelitian. Adapun penelitian yang relevan tersebut yaitu:

1. Lianti, Febri (2015) dengan judul : Hubungan Metode Bermain Peran

Mikro dengan Perkembangan Sosial Emosional anak Usia 4-5 tahun di

TK Satu Atap Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara metode bermain peran

mikro dengan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional.

Populasinya adalah semua siswa kelompok A TK Satu Atap Pringsewu.

Teknik analisis data menggunakan analisis uji spearman rank. Hasil

penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara metode bermain

peran mikro dengan perkembangan sosial emosional anak. Hal ini

dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi spearman rank sebesar

0,90.
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2. Yusnita, Diyah dengan judul penelitian : Hubungan Kegiatan Bermain

Peran Makro dengan Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun di

TK Al-Azhar 1 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kegiatan bermain peran makro

dengan keterampilan berbicara pada anak usia dini. Penelitian ini

merupakan penelitian eksperimental dengan analisis data korelasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis tabel silang dan Korelasi Spearman Rank. Hasil penelitian

menunjukan bahwa ada hubungan yang erat antara kegiatan bermain

peran makro dengan keterampilan berbicara sebesar 86 persen

sedangkan kontribusi kegiatan bermain peran makro terhadap

keterampilan berbicara anak sebesar 73.96 persen.

3. Wulan, Mesi Ruli dengan judul penelitian: Pengaruh Aktivitas Bermain

Peran Terhadap Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD

Tunas Jaya Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung Tahun Ajaran

2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas

bermain peran terhadap keterampilan berbicara anak. Metode penelitian

yang digunakan adalah Quasi Eksperiment dengan desain One Group

Pretest-Posttes. Teknik analisis data menggunakan tabel silang dan

analisis uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan ada

pengaruh antara aktivitas bermain peran terhadap keterampilan berbicara

anak usia 5-6 tahun di PAUD Tunas Jaya Bukit Kemiling Permai

Bandar Lampung.
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Kesimpulan dari ketiga Penelitian di atas adalah hasil penelitian menunjukan

bahwa terdapat hubungan yang erat antara kegiatan bermain peran dengan

perkembangan anak usia dini. Perbedaan yang terjadi antara penelitian

terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada jenis kegiatan bermain.

Penelitian ini menggunakan kegiatan bermain peran mikro karena, main peran

mikro yaitu, anak menjadi sutradara/dalang dan benda-benda menjadi

pemainnya, tema atau jalan cerita dapat bersifat umum atau imajinatif dan

anak menggunakan simbol seperti kata-kata, gerakan dan mainan untuk

mewakili dunia yang sesungguhnya.

Pendapat yang mendukung pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan

agar dapat terarah dengan baik. Pada bagian ini, peneliti akan membahas

mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Musfiroh (2005:195) yang

menyatakan bahwa “berkaitan dengan perkembangan bahasa anak usia 5-6

tahun, permainan sosiodrama merupakan permainan yang sangat baik untuk

meningkatkan kecerdasan bahasa anak. Permainan ini merangsang kecerdasan

anak dalam berekspresi dan berkompeten sekaligus.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang mengalami perkembangan

sangat pesat bagi kehidupan selanjutnya. Ada beberapa aspek perkembangan

anak yang dapat dikembangkan pada masa usia dini, salah satunya adalah

aspek perkembangan bahasa.
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Bahasa memegang peranan yang penting dalam kehidupan anak, melalui

bahasa anak dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan

mengekspresikan ide serta gagasan yang dimilikinya.

Menurut Sujiono (2013:57). Ada empat komponen kecerdasan bahasa

(linguistik) yaitu keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills) dan

keterampilan menulis (writting skills). Keterampilan berbicara adalah

kemampuan anak untuk berkomunikasi mengucapkan kata-kata atau kalimat

sederhana melalui alat ucap untuk menyatakan keinginan, mengungkapkan

pendapat, serta bertanya dan menjawab pertanyaan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan

berbicara anak usia TK adalah melalui kegiatan bermain karena dunia anak

adalah dunia bermain, melalui bermain anak dapat mengembangkan seluruh

aspek perkembangannya termasuk aspek perkembangan bahasa.

Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan kepuasan

kepada anak yang dilakukan melalui aktivitas langsung oleh diri anak itu

sendiri. Ada beberapa jenis kegiatan bermain yang dapat dilakukan oleh anak,

salah satunya adalah kegiatan bermain peran.

Menurut Erik Erikson (Latif, 2013:207) ada dua jenis main peran yaitu, main

peran mikro dan main peran makro.
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Menurut Nurani (2010:89) bermain peran mikro adalah kegiatan yang

berfokus pada kegiatan dramatisasi dengan menggunakan alat-alat yang

berukuran kecil/mini. Melalui kegiatan bermain peran mikro diharapkan dapat

meningkatkan keterampilan berbicara anak, karena dengan kegiatan bermain

peran mikro, secara tidak langsung anak melatih keterampilan berbicaranya.

Pada saat anak memainkan alat berukuran mini tersebut secara tidak langsung

anak akan berbicara dan mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang alat

tersebut dari sudut pandang anak itu sendiri.

Misalnya, bermain peran di stasiun kereta dengan berbagai alat-alat seperti

kereta-kereta mini, rel kereta, stasiun, penumpang, masinis dan sebagainya.

Anak menggunakan alat berukuran mini lalu memainkan alat tersebut dan

berbicara/memerankan tokoh sesuai dengan imajinasi yang dimiliki anak.

Anak dapat dengan mudah memainkan peran yang dimiliki jika sudah tertarik

dengan media dan alat permainan yang disediakan oleh guru. Untuk itu, dalam

setiap pembelajaran guru perlu menyediakan alat-alat bermain yang dapat

menarik minat anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat

merangsang seluruh aspek perkembangan anak.

Berdasarakan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Kegiatan Bermain
peran mikro

(X)

Keterampilan
Berbicara anak

(Y)
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G. Hipotesis Penelitian

Penelitian memerlukan adanya suatu hipotesis sebagai jawaban sementara

karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan

belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan

data.

Hipotesis merupakan “jawaban sementara yang harus diuji kebenaran.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka fikir di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

(1) Ha (Hipotesis alternatif) : ada hubungan antara kegiatan bermain

peran mikro dengan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun.

(2) Ho (Hipotesis nol) : tidak ada hubungan antara kegiatan

bermain peran mikro dengan keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang ditujukan untuk

mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan

tersebut dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian

(signifikasi) secara statistik.

B. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu prapenelitian, perencanaan dan

tahap pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan

penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian pendahuluan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Peneliti membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah

yang akan dijadikan tempat penelitian

b. Mengadakan observasi ke sekolah yang akan dijadikan tempat

penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaaan

kelas yang akan diteliti

c. Menetapkan populasi dan sampel penelitian

2. Tahap Perencanaan
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a. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

b. Menyiapkan media dan alat bermain peran mikro yang akan

digunakan  dalam pembelajaran

c. Membuat lembar observasi

3. Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan penelitian sesuai dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran Harian (RPPH) yang telah disusun

b. Melakukan pengamatan dengan lembar observasi yang telah

dibuat selama proses pada saat anak melakukan kegiatan bermain

peran mikro

c. Mengumpulkan data yang telah diperoleh, lalu diolah dan

dianalisis oleh peneliti

d. Membuat laporan hasil penelitian

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Kartika II-26

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean No.4

Kel. Palapa Tanjung Karang Pusat Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Waktu

Penelitian ini akan melaksanakan proses pembelajaran  melalui

kegiatan bermain peran mikro sebanyak 5 kali pertemuan.
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D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam suatu penelitian merupakan segala sesuatu yang akan

diketahui dalam penelitian yang menjadi subjek penelitian.

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu anak usia 5-6 tahun di TK Kartika II-26 Bandar Lampung Tahun

Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 101 anak terbagi dalam empat ruang

kelas yaitu B1, B2, B3 dan B4.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Menurut Sugiyono (2012:126) purposive sampling adalah teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan diperoleh

dari hasil penentuan banyaknya jumlah anak yang memiliki keterampilan

berbicara paling rendah dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel anak usia 5-

6 tahun di kelompok B1 berjumlah 26 anak TK Kartika II-26 Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016
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E. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:60) variabel penelitian adalah “segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tetang hal terebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari dua variabel

yaitu, variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

1. Variabel bebas (independen) dilambangkan dengan simbol X.

Menurut Sugiyono (2012:61) variabel bebas merupakan variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel terikat (dependen). Adapun variabel bebas dalam

penelitian ini adalah kegiatan bermain peran mikro.

2. Variabel terikat (dependen) dilambangkan dengan simbol Y.

Menurut Sugiyono (2012:61) variabel terikat merupakan variabel

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan

berbicara.

F. Definisi Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Variabel X (bermain peran mikro)

Menurut Vygotsky (Mutiah 2012:115) mengemukakan bahwa peran
mikro adalah “kegiatan dimana anak menggerak-gerakan benda-
benda berukuran kecil untuk menyusun adegan, saat anak bermain
peran mikro anak belajar untuk menghubungkan dan mengambil
sudut pandang dari orang lain.
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Kegiatan bermain peran mikro merupakan kegiatan anak dalam

memegang atau menggerak-gerakan benda-benda berukuran kecil

untuk memperagakan suatu tokoh atau adegan. Pada saat anak

bermain peran mikro, mereka dapat belajar untuk menghubungkan

dan mengambil sudut pandang dari orang lain.

b. Variabel Y (keterampilan berbicara)

Menurut Tarigan (2008:16) mengemukakan bahwa berbicara adalah
“kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata
untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran,
gagasan, dan perasaan”.

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan anak untuk

berkomunikasi mengucapkan kata-kata atau kalimat sederhana

melalui alat ucap untuk menyampaikan maksud, bertanya,

menjawab pertanyaan dan bercerita.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Variabel X (kegiatan bermain peran mikro)

Kegiatan bermain peran mikro merupakan kegiatan bermain yang

menggerak-gerakan benda-benda berukuran kecil dan mendorong

anak menjadi sutradara/dalang agar berperan sesuai dengan perannya

dan menggunakan sudut pandang sesuai dengan tokoh yang

diperankan. Adapun Dimensi dan indikator dari kegiatan bermain

peran mikro ini, meliputi:

1. Dimensi keterampilan menggunakan properti memiliki

indikator anak menggunakan benda tiruan dalam bentuk

mikro.
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2. Dimensi keterampilan memainkan peran memiliki indikator

anak memainkan peran sesuai dengan tokoh yang diperankan

dan anak menirukan ekspresi, mimik muka atau perilaku

sesuai dengan tokoh yang diperankan.

3. Dimensi keterampilan berinteraksi sosial memiliki indikator

anak bekerja sama memainkan peran dengan teman

4. Dimensi keterampilan berkomunikasi memiliki indikator anak

berkomunikasi menggunakan sudut pandang peran yang

sedang dimainkan

b. Variabel Y (keterampilan berbicara)

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan anak untuk

berkomunikasi mengucapkan kata-kata atau kalimat sederhana melalui

alat ucap untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, menjawab

pertanyaan dan bercerita. Adapun dimensi dan indikator dalam

keterampilan berbicara ini meliputi empat hal yaitu:

1. Keterampilan memberikan pertanyaan memiliki indikator

bertanya kepada teman sebaya.

2. Keterampilan menjawab pertanyaan, memiliki indikator

menjawab pertanyaan teman sebaya.

3. Keterampilan mengungkapkan pendapat yang dimiliki, memiliki

indikator mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan

keterangan tempat dan keterangan waktu

4. Keterampilan bercerita, memiliki indikator menceritakan

pengalaman yang pernah dialami
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G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Terdapat dua hal

utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas

instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Berdasarkan Uraian di

atas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Menurut Sugiyono (2012:196) observasi sebagai teknik pengumpulan data

yang mempunyai ciri-ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang

lain. Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan

menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non

participant observation.

Sedangkan menurut Margono (2007:158) observasi diartikan sebagai

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak

pada objek penelitian.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa

observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek

penelitian sehingga memperoleh informasi mengenai objek penelitian

tersebut. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data melalui

pembelajaran bermain peran mikro dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan.

Adapun indikator yang diamati pada kegiatan bermain peran mikro

meliputi: anak menggunakan benda tiruan dalam bentuk mikro, anak

memainkan peran sesuai dengan tokoh yang diperankan, anak menirukan
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ekspresi dengan mimik muka, anak menunjukan perilaku sesuai dengan

tokoh yang diperankan, anak mau bekerjasama dalam bermain peran

dengan teman dan anak berkomunikasi menggunakan sudut pandang

peran yang sedang dimainkan.

Sedangkan indikator pada keterampilan berbicara anak meliputi: bertanya

kepada teman sebaya, bertanya tentang hal yang tidak diketahui,

menjawab pertanyaan teman sebaya dengan antusias dan sopan,

mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan keterangan tempat

(di dalam, di luar, di atas, di bawah) mengungkapkan pendapat yang

berhubungan dengan keterangan waktu (kemarin, pagi, siang, sore, malam,

besok, lusa) dan menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan

peran yang dimainkan.

H. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian yang digunakan sebagai pedoman observasi

dengan kisi-kisi sebagai berikut:

Tabel 3.
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Bermain Peran Mikro (X)

Variabel Dimensi Indikator
Kegiatan
bermain peran
mikro

keterampilan menggunakan
properti

anak menggunakan benda tiruan dalam
bentuk mikro

keterampilan memainkan
peran

anak memainkan peran sesuai dengan
tokoh yang diperankan

anak menirukan ekspresi dengan mimik
muka

anak menunjukan perilaku sesuai dengan
tokoh yang diperankan

keterampilan berinteraksi
sosial

anak mau bekerjasama dalam bermain
peran dengan teman

keterampilan berkomunikasi anak berkomunikasi menggunakan sudut
pandang peran yang sedang dimainkan

Berdasarkan tabel di atas, cara yang digunakan untuk memberi skor pada

masing-masing indikator menggunakan rubrik penilaian yang terdapat

pada lampiran halaman .
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Tabel 4.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Keterampilan Berbicara (Y)

Variabel Dimensi Indikator

Keterampilan
berbicara

Keterampilan
memberikan
pertanyaan

Bertanya kepada teman sebaya

Bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui

Keterampilan
menjawab
pertanyaan

Menjawab pertanyaan teman sebaya dengan antusias

Menjawab pertanyaan teman sebaya dengan sopan

Keterampilan
mengungkapkan
pendapat yang
dimiliki

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan tempat (di dalam)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan tempat (di luar)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan tempat (di atas)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan tempat (di bawah)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (kemarin)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (pagi)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (siang)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (sore)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (malam)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (besok)

Mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan
keterangan waktu (lusa)

Keterampilan
bercerita

Menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan peran
yang dimainkan

Berdasarkan tabel di atas, cara yang digunakan untuk memberi skor pada

masing-masing indikator menggunakan rubrik penilaian yang terdapat

pada lampiran halaman .
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I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan suatu proses menganalisis

data yang telah diperoleh dari hasil observasi. Teknik analisis data dalam

penelitian ini menggunakan teknik analisis tabel dan analisis uji hipotesis.

1. Analisis Tabel

Data yang diperoleh dibuat menjadi 4 kategori untuk kegiatan bermain

peran mikro (X), dan 4 kategori untuk keterampilan berbicara (Y).

Menurut Hadi (2006:178) untuk menyajikan data kegiatan bermain peran

mikro, maka hasil perhitungan data digolongkan menjadi 4 kategori Tinggi

(T), Sedang(S), Rendah(R) dan Kurang (K) yang ditafsirkan menggunakan

rumus interval yaitu:

Sumber: Hadi (2006:178)

Gambar 2. Rumus Interval

Keterangan:
i = Interval
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori

Sedangkan untuk menyajikan data keterampilan berbicara digolongkan

menjadi 4 kategori yaitu Berkembang Sangat Baik (BSB), Berkembang

Sesuai Harapan (BSH), Mulai Berkembang (MB), Belum Berkembang

(BB).

i = (NT − NR)K
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2. Analisis Uji Hipotesis

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji

hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang

menunjukan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Korelasi Spearman

Rank.

Menurut Sugiyono (2011:245) Korelasi Spearman Rank adalah bekerja

dengan data ordinal atau berjenjang atau rangking dan bebas distirbusi.

Berikut adalah rumus Korelasi Spearman Rank:

Sumber: Sugiyono (2011:245)

Gambar 3. Rumus Korelasi Spearman Rank

Keterangan:
= koefisien korelasi spearman rank

selisih peringkat setiap data
= jumlah data

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Korelasi Spearman Rank maka

dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak.

Ho: = 0

Ho: ≠ 0

= 1 − 6∑( − 1)
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Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat keeratannya

menggunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 5. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Kategori Tingkat Keeratan

0,00 – 0,199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono 2011:257)

Selanjutnya untuk menguji indeks ketergantungan variabel Y terhadap

variabel X diketahui melalui besarnya koefisien determinasi, sebagai

berikut:

Gambar 4. Rumus Koefisien Determinasi

Keterangan:

r = hasil korelasi

Koefisien Determinasi = r² x 100%
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan ada hubungan antara

kegiatan bermain peran mikro dengan keterampilan berbicara anak usia 5-6

tahun di TK Kartika II-26 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016 yang

dibuktikan dengan hasil analisis data korelasi spearman rank.

Hubungan yang positif antara kegiatan bermain peran mikro dengan

keterampilan berbicara dikarenakan pada saat anak melakukan kegiatan

bertanya kepada teman sebaya, menjawab pertanyaan teman, mengungkapkan

pendapat yang berhubungan dengan keterangan tempat maupun waktu, anak

mencapai kategori nilai tinggi, hal tersebut dikarenakan saat anak memainkan

peran menggunakan benda tiruan dalam bentuk mikro terjadi komunikasi

verbal antara anak dengan lawan mainnya untuk menjalankan adegan sesuai

dengan tokoh yang diperankan. Kontribusi kegiatan bermain peran mikro

terhadap keterampilan berbicara anak sebesar 43.56 persen.

Dengan demikian, bahwa kegiatan bermain peran mikro memiliki hubungan

dengan keterampilan berbicara anak, karena melalui kegiatan bermain peran

anak akan menggunakan bahasa yang dimilikinya, berkomunikasi sesuai
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dengan peran yang dimainkan, secara tidak langsung anak akan berbicara

dengan lawan mainnya dengan menggerak-gerakan benda berukuran mini.

Anak yang terlibat dalam bermain peran akan melatih berbicaranya berupa

kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan teman sebaya, mengungkapkan

pendapat yang dimiliki serta bercerita mengenai pengalaman dalam bermain

peran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menunjukan terdapat hubungan yang

positif antara kegiatan bermain peran mikro dengan keterampilan berbicara

anak usia 5-6 tahun, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1 Bagi guru

Diharapkan guru di sekolah dapat lebih kreatif lagi dalam memberikan

permainan yang bermakna bagi anak, guru juga bisa menerapkan kegiatan

bermain peran mikro dalam pembelajaran sehari-hari untuk membantu

mengembangkan keterampilan berbicara anak agar anak tidak akan merasa

bosan datang ke sekolah jika pembelajaran yang dilakukan melalui

kegiatan bermain, karena pada dasarnya dunia anak usia dini adalah dunia

bermain.

2 Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan bagi kepala

sekolah untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui kegiatan

bermain, maka pembelajaran di sekolah hendaknya jangan mengutamakan

kegiatan yang hanya membaca, menulis dan berhitung



DAFTAR PUSTAKA

Budiningsih, Asri. 2012. Belajar dan Pembelajaran. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hadi, Sutrisno. 2006. Metodologi Penelitian. Andi Offset, Yogyakarta.

Hurlock, Elizabeth B. 1978. Perkembangan Anak. Diterjemahkan oleh Meitasari
Tjandrasa. Erlangga, Jakarta.

Latif , Mukhtar,dkk. 2013. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan
Aplikasi. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Lianti, Febri. 2015. Hubungan Metode Bermain Peran Mikro dengan
Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 4-5 di TK Satu Atap
Pringsewu Tahun Ajaran 2015/2016. ((Skripsi)) Universitas Lampung,
Bandar Lampung

Margono. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeslichatoen. 2004. Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak. Rineka Cipta,
Jakarta.

Montolalu, B.E.F. 2008. Materi Pokok Bermain dan Permainan Anak. Universitas
Terbuka. Jakarta

Musfiroh, Takdiroatun. 2005. Bercerita Untuk Anak Usia Dini.
Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan
Perguruan Tinggi, Jakarta.

. Bermain Sambil Belajar dan Mengasah
Kecerdasan .Departemen Pendidikan Nasional Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga
Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Jakarta.

Mutiah, Diana. 2012. Psikologi Bermain Anak Usia Dini. Kencana
Prenada Media Group, Jakarta.

Nurani,Yuliani. 2010. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. PT. Indeks,
Jakarta



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Depdiknas, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini. Depdiknas, Jakarta.

Safriayani, hasanah., dkk. 2011. 99 Ide Kegiatan Main Peran. Indocamp, Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta, Bandung.

. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Suhartono. 2005. Pengembangan Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini.
Depdikbud,Jakarta.

Sujiono, Yuliani Nurani.,dkk. 2013. Bermain Kreatif Berbasis
Kecerdasan Jamak. PT Indeks, Jakarta.

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.
Angkasa Bandung, Bandung.

Thobroni. 2015. Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktek. AR-Ruzz Media,
Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Sistem Pendidikan
Nasional. Departemen Pendidikan Nasiona, 2003, Jakarta.

Yusnita, Diyah. 2015. Hubungan Kegiatan Bermain Peran Makro dengan
Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun di TK Al-Azhar 1 Tahun
Ajaran 2014/2015. ((Skripsi)) Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wulan, Mesi Ruli. 2015. Pengaruh Aktivitas Bermain Peran Terhadap
Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun di PAUD Tunas Jaya Bukit
Kemiling Permai Tahun Ajaran 2015/2016. ((Skripsi)) Universitas
Lampung, Bandar Lampung


	SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
	SKRIPSI FULL_1.pdf
	Untitled_1.pdf
	COVER LUAR.pdf
	ABSTRACT.pdf
	COVER DALAM.pdf


	ABSTRAK JURNAL REVISI.pdf
	SKRIPSI FULL_2.pdf
	Untitled_1.pdf
	COVER LUAR.pdf
	ABSTRACT.pdf
	COVER DALAM.pdf
	RIWAYAT HIDUP ok.pdf

	Untitled-Scanned-01.pdf
	Untitled-Scanned-02.pdf
	Untitled-Scanned-03.pdf
	Untitled_2.pdf
	COVER LUAR.pdf
	ABSTRACT.pdf
	COVER DALAM.pdf
	RIWAYAT HIDUP ok.pdf
	PERSEMBAHAN.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI TABEL DAN GAMBAR fix.pdf
	BAB 1 BARU Setelah Seminar OKE.pdf



	DAFTAR PUSTAKA.pdf

