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ABSTRAK 

 

Ratnasari, Diana. 2019. Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini Melalui 

Metode Role Playing (Studi Kasus di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Pendidikan Islam 

Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Umi Rohmah, 

M.Pd.I. 

Kata kunci: Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini, Role 

Playing  

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan 

yang paling mendasar menempati porsi yang sangat 

strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Periode ini merupakan periode kondusif untuk 

menumbuhkembangkan berbagai kemampuan fisiologis, 

kognitif, bahasa, sosioemosional, dan spiritual. Bahasa 

merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang lain dan sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan berfikir individu. Kemampuan bahasa 

anak dapat ditingkatkan melalui metode role playing, 

yaitu suatu kegiatan untuk memerankan sesuatu di luar 

perannya sendiri agar anak dapat mengekspresikan apa 

yang ada dalam imajinasinya. Peneliti menemukan 

permasalahan tentang kemampuan bahasa anak pada 

usia 5-6 tahun di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo, diantaranya: ada beberapa 

anak belum mampu mengungkapkan bahasa, seperti: 

anak tidak menjawab pertanyaan dari guru dan tidak 

banyak berbicara, baik dengan guru maupun dengan 

temannya. 



 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mendiskripsikan profil kemampuan bahasa anak usia 

dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo; (2) langkah-langkah guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa Anak Usia Dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo melalui metode role playing; dan (3) 

peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role playing. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah model Miles 

Huberman, dengan langkah-langkah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) 

profil kemampuan bahasa anak usia dini di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

sebelum diterapkannya metode role playing dalam 

pembelajarannya, pada kategori cukup yaitu anak baru 

mencapai beberapa indikator kemampuan bahasa, 

diantaranya: anak mampu berkomunikasi secara lisan, 

anak mampu mengenal simbol-simbol untuk persiapan 

membaca, menulis, dan berhitung, anak mampu 

menyusun kalimat sederhana, serta anak mampu 

mengekspresikan ide kepada orang lain; (2) langkah-

langkah guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa 

anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo yaitu tahap persiapan dan instruksi, 

guru memberikan instruksi dan latihan kepada anak. 

Tahap tindakan dramatik dan diskusi, anak berpartisipasi 

sesuai dengan tokoh yang telah ditentukan, dan guru 



 

 

akan menghentikan role playing apabila ada hambatan 

ditengah-tengah permainan, seperti ada anak yang 

bertengkar. Guru melakukan evaluasi dengan 

menanyakan permainan dan tokoh apa yang sudah  

diperankan, perasaan anak dalam melakukan permainan, 

dan guru menambahkan apa yang kurang dari permainan 

tersebut, serta mencatatnya dalam buku catatan guru; 

dan (3) peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini 

di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role playing 

adalah kemampuan bahasa anak pada kategori baik, hal 

ini ditandai dengan anak mampu menjawab pertanyaan 

yang lebih kompleks, berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan), memiliki 

lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada 

orang lain, dan melanjutkan sebagian cerita/dongeng 

yang telah diperdengarkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam keseluruhan aspek kehidupan 

manusia. Hal itu disebabkan pendidikan berpengaruh 

langsung terhadap perkembangan manusia, 

perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. 

Pendidikan menentukan model manusia yang akan 

dihasilkannya.
1
 

 Pengembangan sumber daya manusia 

merupakan faktor kunci kesuksesan pembangunan 

suatu bangsa, karena itu berbagai upaya 

pengembangan sumber daya manusia haruslah 

merupakan suatu proses yang berkesinambungan 

sejak usia dini. Anak usia dini merupakan generasi 

penerus bangsa yang memiliki potensi untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal, maka pendidikan 

yang diberikan haruslah layak dan sesuai dengan 

keberbedaan individu.
2
 

 Pendidikan anak usia dini merupakan 

pendidikan yang paling mendasar menempati porsi 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori 

dan Praktik (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 38. 
 
2
 Yuliani Nurani Sujiono & Bambang Sujiono, Bermain 

Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak, (Jakarta: PT Indeks, 2010), 2. 
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yang sangat strategis dalam pengembangan sumber 

daya manusia.  Mengingat anak usia dini, yaitu anak 

yang berada pada rentang usia lahir sampai dengan 

enam tahun merupakan rentang usia kritis dan 

sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang 

dapat mempengaruhi proses serta hasil pendidikan 

pada tahap selanjutnya. Itu artinya periode ini 

merupakan periode kondusif untuk 

menumbuhkembangkan berbagai kemampuan 

fisiologis, kognitif, bahasa, sosioemosional, dan 

spiritual.
3
 

  Pendidikan anak usia dini akan menjadikan 

cikal bakal pembentukan karakter bangsa, sebagai 

titik awal dari pembentukan SDM berkualitas, yang 

memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, 

tanggung jawab, inovatif, kreatif, dan semangat 

mandiri. Pendidikan anak usia dini kita tanam 

pondasi yang kuat, kita pupuk dan kita sirami, 

dengan tepat, agar kemudian hari anak bisa berdiri 

kukuh  dan menjadi sosok manusia yang berkualitas.
4
 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sangat cepat membawa dampak 

terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk 

terjadinya pergeseran fungsi sekolah sebagai suatu 

institusi pendidikan. Seiring dengan tumbuhnya 

berbagai macam kebutuhan dan tuntutan kehidupan, 

beban sekolah semakin berat dan kompleks. Sekolah 

                                                           
3
Ibid., 2. 

4
Ibid., 12. 
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saja tidak dituntut untuk dapat membekali berbagai 

macam ilmu pengetahuan yang sangat cepat 

berkembang, akan tetapi juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan minat dan bakat, membentuk moral 

dan kepribadian, bahkan dituntut agar anak didik 

dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi dunia pekerjaan.
5
 

 Sejalan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, produk bahasa mereka juga 

meningkat dalam kuantitas, keluasan, dan 

kerumitannya. Anak-anak secara bertahap berubah 

dari melakukan ekspresi menjadi melakukan ekspresi 

dengan berkomunikasi, yang juga berubah dari 

komunikasi melalui gerakan menjadi ujaran.
6
 

  Bahasa merupakan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian 

ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, 

dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam 

bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan 

suatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, 

tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. 

Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan 

berfikir individu. Perkembangan berfikir individu 

tampak dalam perkembangan bahasanya yaitu 

kemampuan membentuk pengertian, menyusun 

                                                           
5
 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan 

Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 

(Jakarta : Kencana, 2009), 5. 
6
 Isjoni, Model Pembelajaran Anak Usia Dini, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 30. 
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pendapat, dan menarik kesimpulan. Dalam 

berbahasa, anak dituntut untuk menuntaskan atau 

mengusai empat tugas pokok yang satu sama lainnya 

saling berkaitan. Keempat tugas itu adalah 

pemahaman, pengembangan perbendaharaan kata, 

penyusunan kata-kata menjadi kalimat, dan ucapan.
7
 

 Antara umur 1,5 hingga 3 tahun anak belajar 

bahasa ibu dan orang-orang sekitarnya. Pada saat 

anak berumur 4 tahun perbendaharaan bahasa 

mereka semakin banyak dan mereka dapat membuat 

kalimat yang sesuai dengan tata bahasa. Meskipun 

toddler
8
 sudah dapat mengatakan kalimat yang sesuai 

dengan tata bahasa dan kosakatanya semakin banyak, 

masih banyak yang belum dapat mereka lakukan 

dengan bahasanya itu. Mereka belum mampu 

memakai instruksi verbal secara efektif untuk 

memandu perilakunya.
9
 

 Menurut Guntur dalam buku Ahmad Susanto, 

tahapan perkembangan bahasa sebagai berikut: tahap 

I (pralinguistik), tahap II (linguistik), tahap III 

(pengembangan tata bahasa, yaitu prasekolah 3, 4, 5 

tahun), dan tahap IV (tata bahasa menjelang dewasa, 

yaitu 6-8 tahun). Tahap IV ini ditandai dengan 

                                                           
7
 Djawan Dahlan, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 118-120. 
8
 Toddler: anak kecil yang baru belajar berjalan 

9
Helmawati. Mengenal dan Memahami PAUD, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), 21-22. 
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kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat 

sederhana dan kalimat kompleks.
10

 

 Kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun 

dikatakan baik apabila mampu mencapai indikator 

yang telah ditentukan, antara lain: menerima bahasa, 

mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

ada beberapa anak yang  usianya 5-6 tahun memiliki 

keterlambatan dalam kemampuan berbahasa.  Anak 

cenderung sedikit berbicara, baik kepada temannya 

maupun kepada gurunya. Pada saat guru mengajak 

berkomunikasi anak hanya diam, atau terkadang 

menjawab tetapi tidak sesuai dengan harapan guru. 

Dalam hal ini terdapat permasalahan pada indikator 

mengungkapkan bahasa, yaitu dalam hal menjawab 

pertanyaan yang lebih kompleks. Namun, pada saat 

berada dalam pembelajaran sentra bermain peran 

(role playing), kemampuan berbahasa anak terlihat 

lebih baik.
11

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, peneliti menemukan bahwa ketika anak 

berada pada kegiatan role playing, anak menjadi 

                                                           
10

Ahmad  Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar 

dalam Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Kencana, 2011), 75-76. 

11
 Hasil Observasi di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo, 08 November 2018. 
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antusias untuk berbicara dengan teman maupun 

gurunya. Anak dapat mengeskpresikan ide yang ada 

dalam imajinasinya. Hal ini ditandai dengan anak-

anak dapat menghayati peristiwa yang berlangsung 

dengan mudah dan dapat menampilkan berbagai 

macam karakter tokoh yang mereka perankan.
12

 

  Berdasarkan fenomena di atas peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

”UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN 

KEMAMPUAN BAHASA ANAK USIA DINI 

MELALUI METODE ROLE PLAYING (Studi 

Kasus di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo)”. 

B. Fokus Penelitian 

  Untuk membatasi  permasalahan yang diteliti, 

maka peneliti memfokuskan penelitian ini di kelas 

B3 usia 5-6 tahun. Hal ini dikarenakan peneliti 

menemukan permasalahan tentang kemampuan 

bahasa di kelas B3, pada indikator mengungkapkan 

bahasa, khususnya pada profil kemampuan bahasa 

anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo, langkah-langkah guru 

dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 

dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo melalui metode role playing, dan 

peningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di 

                                                           
12

 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 05/W/18-II/2019 
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Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil kemampuan bahasa Anak Usia 

Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo? 

2. Bagaimana langkah-langkah guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa Anak Usia 

Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo melalui metode role 

playing? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan bahasa anak 

usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo setelah guru 

menerapkan metode role playing? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan profil kemampuan 

bahasa Anak Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah guru 

dalam meningkatkan kemampuan bahasa Anak 

Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo melalui metode role 

playing. 
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3. Untuk mendeskripsikan peningkatan 

kemampuan bahasa anak usia dini di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi 

khasanah ilmiah dalam bidang pendidikan anak 

usia dini pada kemampuan bahasa anak. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara praktis 

a. Guru  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber inspirasi, bahan 

masukan, serta bahan bacaan dalam 

mengoptimalkan kemampuan bahasa anak. 

b. Anak  

Melalui kegiatan yang dilakukan, mudah-

mudahan kemampuan bahasa anak  lebih 

optimal lagi, sehingga anak dapat berkembang 

sesuai dengan harapan yang nantinya akan 

menjadi bekal baginya untuk menuju jenjang 

pendidikan yang lebih lanjut. 

c. Sekolah  

Bagi sekolah mempunyai guru yang 

berkualitas dan mengarah pada peningkatan 

profesionalisme guru, sehingga kemampuan 
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bahasa anak dapat berkembang sesuai dengan 

usianya. 

d. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih matang dalam bidang pendidikan dan 

penelitian dan juga sebagai sumbangan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam enam bab yang saling 

berkaitan erat, yang merupakan kesatuan yang utuh, 

yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat  penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

Kajian Teori. Berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori tentang upaya guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini 

melalui metode role playing. 

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang  

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, serta tahapan-tahapan penelitian. 
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BAB IV : Temuan Penelitian. Bab ini berisi deskripsi 

data umum tentang profil Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, visi, misi, 

letak geografis serta sarana prasarana sekolah dan 

deskripsi data khusus tentang profil kemampuan 

bahasa anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, langkah-langkah 

guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak 

usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo melalui metode role 

playing, dan peningkatan kemampuan bahasa anak 

usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo setelah guru 

menerapkan metode role playing. 

BAB V: Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang meliputi temuan-

temuan dari hasil penelitian dan analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan 

dengan profil kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, langkah-langkah guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo melalui metode role playing, dan 

peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing. 
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BAB VI : Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini, serta 

berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka 

peneliti berusaha melakukan penelitian lebih awal 

terhadap pustaka yang ada, berupa karya-karya 

terdahulu yang mempunyai relevansi dengan topik yang 

diteliti, yaitu: 

Pertama, Yulia Siska, dengan judul penelitian 

”Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) 

dalam Meningkatkan Keterampilan sosial dan 

Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini (Penelitian 

tindakan Kelas di Kelas B Taman Kanak-kanak Al-

Kautsar Bandarlampung Tahun Ajaran 2010-2011)”. 

Hasil Penelitian: Penerapan metode bermain peran 

cukup berhasil dilaksanakan karena bagi guru dan anak 

metode ini belum pernah mereka gunakan dan sangat 

menarik, sehingga anak dapat terlibat aktif untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 

berbicara anak melalui tokoh yang ia pilih untuk 

diperankan.
13

 

                                                           
13

 Yulia Siska, “Penerapan Metode Bermain Peran (Role 

Playing) dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Keterampilan 

Berbicara Anak Usia Dini”, Jurnal Mahasiswa S2 Program Studi 

Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia (2), (Agustus 2011), 35. 

12 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yulia 

Siska adalah sama-sama meneliti tentang metode 

bermain peran (role playing) dalam pembelajaran. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yulia 

Siska adalah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

metode role playing dalam meningkatkan kemampuan 

bahasa anak usia dini, sedangkan penelitian Yulia Siska 

dilakukan untuk mengetahui metode bermain peran (role 

playing) dalam meningkatkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berbicara anak usia dini. 

 Kedua, Anik Sumarni, dengan judul 

penelitian ”Pemanfaatan Media Lingkungan Alam 

dalam Pembelajaran Bahasa unuk Meningkatkan 

Kreativitas Anak Usia 5-6 tahun di PAUD Terpadu 

Negeri Ketapang”. Hasil Penelitian: pelaksanaan 

pembelajaran PAUD sambil bermain merupakan 

kegiatan yang menyenangkan bagi anak karena dengan 

bermain anak merasa rileks, pemanfaatan media 

lingkungan alam dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kreativitas berbahasa berupa peningkatan 

kecakapan berbahasa dengan menerima bahasa, 

mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan.
14

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anik 

Sumarni adalah sama-sama meneliti tentang bahasa anak 

usia dini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

                                                           
14

 RR.Anik Sumarni, Indri Astuti, Aloysius Mering, 
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penelitian Anik Sumarni adalah penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui metode role playing dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini, 

sedangkan Anik Sumarni dilakukan untuk mengetahui 

pemanfaatan media lingkungan alam dalam 

pembelajaran bahasa unuk meningkatkan kreativitas 

anak usia 5-6 tahun. 

Ketiga, Nasria & Afifah Nur Hidayah, dengan 

judul penelitian ”Meningkatkan Kemampuan Berbahasa 

Anak Melalui Metode Bermain Peran dengan Tema 

Pekerjaan di TK Satu Atap SD Pulau Tambako 

Kecamatan Rumbia Tengah”. Hasil Penelitian: 

berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini 

disimpulkan bahwa kemampuan berbahasa anak dapat 

ditingkatkan melalui metode bermain peran dengan tema 

pekerjaan di TK Satu Atap SD Pulau Tambako 

Kecamatan Rumbia Tengah.
15

 

  Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Nasria & Afifah Nur Hidayah adalah sama-

sama meneliti tentang peningkatan kemampuan bahasa 

anak melalui metode bermain peran (role playing). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Nasria & Afifah Nur Hidayah adalah penelitian ini 

dilakukan di Tarbiyatul Atfhal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo, sedangkan penelitian Nasria & Afifah 
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(Maret 2018), 57. 
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Nur Hidayah dilakukan di TK Satu Atap SD Pulau 

Tambako Kecamatan Rumbia Tengah. 

 

B. Kajian Teori 

1. Profil Kemampuan Bahasa Anak Usia Dini  

a. Pengertian Anak Usia Dini 

PAUD merupakan singkatan dari 

Pendidikan Anak Usia Dini. Pada Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajarannya agar peserta didik secara aktif 

dapat mengembangkan potensinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sementara itu anak diartikan dengan individu 

yang belum dewasa.
16

 

Anak usia dini atau anak masa awal 

(earlychildhood) adalah anak usia 0 tahun atau 

sejak lahir hingga 8 tahun. hal ini sebagaimana 

batasan yang dipergunakan oleh The national 

Association for The Education of Young 

Children (NAEYC). Namun di Indonesia 
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 Novan Ardy wiyani, Konsep Dasar PAUD, (Yogyakarta: 
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biasanya anak usia dini dibatasi hingga usia pra 

sekolah  yaitu 0-6 tahun (Patmonodewo: 2000: 

43).
17

 

Pendidikan anak usia dini merupakan 

suatu upaya pembinaan anak sejak lahir sampai 

usia enam tahun, yang dilakukan dengan 

memberi rangsangan pendidikan untuk 

membantu tumbuh kembangnya jasmani dan 

rohani mereka agar memiliki kesiapan 

memasuki pendidikan dasar.
18

 

e.  Pengertian Kemampuan Bahasa Anak Usia 

Dini 

Bahasa merupakan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam 

pengertian ini, tercakup semua cara untuk  

berkomunikasi, dimana pikiran dan perasaan 

dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol 

untuk mengungkapkan suatu pengertian, seperti 

dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, 

bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa 

sangat erat kaitannya dengan perkembangan 

berfikir individu. Perkembangan pikiran 

individu tampak dalam perkembangan 
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bahasanya, yaitu kemampuan membentuk 

pengertian, menyusun pendapat, dan menarik 

kesimpulan.
19

 

Kemampuan berbahasa seorang anak 

selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangannya pada masa-masa tertentu. 

Perkembangan kemampuan berbahasa anak bisa 

dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya bisa 

dilihat dari aspek usia. Pada usia 2,6 sampai 

seterusnya keinginan anak untuk mengetahui 

segala sesuatu semakin bertambah. Rasa ingin 

tahu anak terhadap segala sesuatu membuat 

anak sering bertanya.
20

 

Bahasa memungkinkan anak untuk 

menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol-

simbol yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dan berpikir. Vygotsky dalam 

Wolfolk mengatakan bahwa: “language 

provide a means for expressing ideas and 

asking question and it provides the categories 

and concept for thingking”. Dengan maksud, 

bermain pura-pura adalah aktivitas yang 

bersangkutan dengan bermain peran, objek 

pengganti, dan situasi imajiner yang biasanya 

didefinisikan dalam kajian pustaka riset. Sejalan 

dengan pendapat Susanto dalam jurnal Ivonne 
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Hafidlatil Kiromi, mengungkapkan bahwa 

bahasa adalah alat untuk berfikir, 

mengekspresikan diri dan berkomunikasi. 

Keterampilan bahasa juga penting dalam rangka 

pembentukan konsep, informasi, dan 

pemecahan masalah. Melalui bahasa pula kita 

dapat memahami komunikasi pikiran dan 

perasaan, dengan bahasa anak dapat 

berinteraksi dengan orang lain dan menemukan 

banyak hal baru dalam lingkungan tersebut. 

Dengan bahasa juga anak mampu menuangkan 

suatu ide atau gagasan terhadap keinginannya 

tersebut.
21

 

 

f. Indikator Kemampuan Bahasa Anak Usia 5-

6 Tahun 

Menurut Helmawati indikator 

kemampuan bahasa anak usia dini usia 5-6 

tahun adalah sebagai berikut: 

1) Menerima bahasa: mengerti beberapa 

perintah secara bersamaan, mengulang 

kalimat yang lebih kompleks, memahami 

aturan dalam suatu permainan. 

2) Mengungkapkan bahasa: menjawab 

pertanyaan yang lebih kompleks, 

menyebutkan kelompok gambar yang 

memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi 

                                                           
21
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secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, 

serta mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca, menulis, dan berhitung, 

menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-predikat-

keterangan), memiliki lebih banyak kata-kata 

untuk mengekspresikan ide pada orang lain, 

dan melanjutkan sebagian cerita/dongeng 

yang telah diperdengarkan. 

3) Keaksaraan: menyebutkan simbol-simbol 

huruf yang dikenal, mengenal suatu huruf 

awal dari nama benda-benda yang ada di 

sekitar, menyebutkan kelompok gambar 

yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama, 

memahami hubungan antara bunyi dan 

bentuk huruf, membaca nama sendiri, 

menuliskan nama sendiri.
22

 

Sedangkan menurut Permendikbud 

Nomor 137 tahun 2014, indikator kemampuan 

bahasa anak usia 5-6 tahun adalah menjawab 

pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi yang 

sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap, memiliki lebih banyak kata-

                                                           
22

 Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD, (Bandung: 

Rosdakarya, 2015), 102. 



20 
 

 

kata untuk mengekspresikan ide pada orang 

lain, melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang 

telah diperdengarkan, serta menunjukkan 

pemahaman konsep-konsep dalam buku 

cerita.
23

 

g. Fungsi Bahasa Bagi Anak Usia Dini 

Fungsi bahasa bagi anak usia dini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bahasa merupakan alat untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan anak. 

Bahasa merupakan simbol yang digunakan 

oleh anak untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya. Hasil dari aktivitas berfikir 

anak tersebut akan diekspresikan melalui 

bahasa. Berbagai perasaan yang 

menghinggapi anak juga akan ditampilkan 

dengan kemampuan berbahasanya. 

Kenyataan tersebut juga menegaskan bahwa 

aspek berbahasa pada anak usia dini 

memiliki keterkaitan dengan aspek kognitif 

dan aspek emosi. 

2) Bahasa merupakan alat yang digunakan 

untuk menjalin komunikasi antara anak 

dengan orang lain. Sejak dilahirkan anak 

sudah mampu berkomunikasi dengan orang 

lain walau dengan bahasa yang begitu 

sederhana, yaitu dalam bentuk tangisan. 
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Ketika bayi merasa  lapar, ia akan menangis 

dengan harapan agar ibunya menyusuinya. 

Pada saat bayi merasa takut atau tidak 

nyaman, ia juga akan menangis dengan 

tujuan agar ibunya menggendongnya. 

3) Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh 

anak untuk hidup bersama dengan orang lain 

di sekitarnya.
24

 

Adapun menurut Depdiknas fungsi 

bahasa bagi anak prasekolah adalah untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai alat 

untuk mengembangkan kemampuan intelektual 

anak, sebagai alat untuk mengembangkan 

ekspresi anak, dan sebagai alat untuk 

menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada 

orang lain.
25

 

h. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini 

Menurut Syamsu Yusuf, faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak 

adalah kesehatan, inteligensi, status sosial 

ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan 

keluarga.
26

 

1) Faktor kesehatan. Kesehatan merupakan 

faktor yang sangat mempengaruhi 
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perkembangan bahasa anak, terutama pada 

usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 

dua tahun pertama, anak mengalami sakit 

terus-menerus, maka anak tersebut 

cenderung akan mengalami kelambatan atau 

kesulitan dalam perkembangan bahasanya. 

Oleh karena itu, untuk memelihara 

perkembangan bahasa anak secara normal, 

orangtua perlu memperhatikan kondisi 

kesehatan anak. Upaya yang dapat ditempuh 

adalah dengan cara memberikan ASI, 

makanan yang bergizi, memelihara 

kebersihan tubuh anak atau secara regular 

memeriksakan anak ke dokter atau ke 

puskesmas. 

2) Inteligensi. Perkembangan bahasa anak 

dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. 

Anak yang perkembangan bahasanya cepat, 

pada umumnya mempunyai inteligensi 

normal atau di atas normal. Namun begitu, 

tidak semua anak yang mengalami 

keterlambatan perkembangan bahasanya 

pada usia awal, dikategorikan sebagai anak 

yang bodoh. Selanjutnya, Hurlock dalam 

buku Syamsu Yusuf mengemukakan hasil 

studi mengenai anak yang mengalami 

keterlambatan mental, yaitu bahwa sepertiga 

diantara mereka yang dapat berbicara secara 

normal dan anak yang berada pada tingkat 
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intelektual yang paling rendah, mereka 

sangat miskin dalam berbahasanya. 

3) Status Sosial Ekonomi Keluarga. Beberapa 

studi tentang hubungan antara 

perkembangan bahasa dengan status sosial 

ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak 

yang berasal dari keluarga miskin 

mengalami kelambatan dalam 

perkembangan bahasanya dibandingkan 

dengan anak yang berasal dari keluarga yang 

lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin 

disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau 

kesempatan belajar (keluarga miskin diduga 

kurang memperhatikan perkembangan 

bahasa anaknya), atau kedua-duanya. 

4) Jenis Kelamin (Sex). Pada tahun pertama 

usia anak, tidak ada perbedaan dalam 

vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun 

mulai usia dua tahun, anak wanita 

menunjukkan perkembangan yang lebih 

cepat dari anak pria. 

5) Hubungan Keluarga. Hubungan ini 

dimaknai sebagai proses pengalaman 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

lingkungan keluarga, terutama dengan 

orangtua yang mengajar, melatih dan 

memberikan contoh berbahasa kepada anak. 

Hubungan yang sehat antara orangtua 

dengan anak (penuh perhatian dan kasih 

sayang dari orangtuanya) memfasilitasi 
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perkembangan bahasa anak, sedangkan 

hubungan yang tidak sehat mengakibatkan 

anak akan mengalami kesulitan atau 

kelambatan dalam perkembangan 

bahasanya. Hubungan yang tidak sehat itu 

bisa berupa sikap orangtua yang keras/kasar, 

kurang kasih sayang, atau kurang perhatian 

untuk memberikan latihan dan contoh dalam 

berbahasa yang baik kepada anak, maka 

perkembangan bahasa anak cenderung akan 

mengalami stagnasi atau kelainan, seperti: 

gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam 

mengungkapkan kata-kata, merasa takut 

untuk mengungkapkan pendapat, dan 

berkata yang kasar atau tidak sopan.
27

 

2. Metode Role Playing 

a. Pengertian metode role playing 

Role playing adalah suatu aktivitas 

pembelajaran terencana yang dirancang untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang 

spesifik. Role playing dapat membuktikan diri 

sebagai media pendidikan yang ampuh, di mana 

saja terdapat peran-peran yang dapat 

didefinisikan dengan jelas, yang memiliki 

interaksi yang mungkin dieksplorasi dalam 

keadaan yang bersifat simulasi (skenario). Hasil 

dari interaksi pembuat peran dengan skenario, 

individu-individu, atau teman lain dalam kelas, 
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atau kedua-keduanya belajar sesuatu tentang 

seseorang, problem dan/atau situasi yang 

spesifik dari bidang studi tersebut.
28

 

 Menurut Sujiono dalam jurnal Rukmini, 

bermain peran atau role playing adalah suatu 

kegiatan untuk memerankan sesuatu di luar 

perannya sendiri agar anak dapat memiliki 

pemahaman dan pandangan yang benar tentang 

sejarah di masa lampau.
29

 

Awalnya kegiatan bermain khayal lebih 

bersifat reproduktif atau merupakan 

pengulangan dari apa yang dilihat atau dialami 

anak dan dilakukan sendirian. Dengan 

meningkatnya usia, kegiatan bermain khayal 

lebih bersifat produktif karena dari segi 

perkembangan kognisi, anak sudah lebih 

mampu mengkreasikan ide-ide yang original 

dan dengan adanya teman bermain, biasanya 

anak akan bermain khayal bersama temannya. 

Bermain khayal akan berkurang setelah anak 

memasuki usia sekolah karena kemampuan 

berfikir lebih realistis tapi kadang-kadang 

masih dilakukan terutama kalau teman-
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temannya juga berminat terhadap bermain 

khayal.
30

 

 Bermain peran dikenal juga dengan 

sebutan bermain pura-pura, khayalan, fantasi, 

make believe, atau simbolik. Menurut Piaget, 

awal main peran dapat menjadi bukti perilaku 

anak. Ia menyatakan bahwa, bermain peran 

ditandai oleh penerapan cerita pada objek dan 

mengulang perilaku menyenangkan yang 

diingatnya. Piaget menyatakan bahwa 

keterlibatan anak dalam bermain peran dan 

upaya anak mencapai tahap yang tinggi 

dibandingkan dengan anak lainnya disebut 

sebagai collective symbolism. Ia juga 

menerangkan percakapan lisan yang anak 

lakukan dengan diri sendiri sebagai 

idiosyncratic soliloquies.
31

 

b. Kelebihan metode role playing 

Kelebihan dari metode role playing 

adalah melibatkan seluruh peserta didik 

sehingga dapat berpartisipasi mempunyai 

kesempatan untuk memajukan kemampuannya 

dalam bekerja sama, peserta didik bebas 

mengambil keputusan dan berekspresi secara 
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utuh, permainan merupakan penemuan yang 

mudah dan digunakan dalam situasi dan waktu 

yang berbeda, guru dapat mengevaluasi 

pemahaman tiap peserta didik melalui 

pengamatan pada waktu melakukan permainan, 

permainan merupakan pengalaman belajar yang 

menyenangkan bagi peserta didik.
32

 

Melatih daya ingat siswa dan 

memberikan penguatan terhadap pemahaman 

bahan pengajaran. Karena sebagai pemain siswa 

harus paham, menghayati seluruh cerita, 

terutama materi yang akan dibawakan, siswa 

akan terlatih untuk berinisiatif dan kreatif, 

memupuk bakat-bakat terpendam dari siswa, 

menumbuhkan kesadaran kerja sama antar 

teman dengan baik, murid memperoleh 

kebiasaan menerima dan membagi 

tanggungjawab dengan sesamanya, terbinanya 

bahasa lisan murid menjadi bahasa yang mudah 

dipahami orang lain.
33

 

c. Kekurangan metode role playing 

Sebagian peserta didik yang tidak ikut 

bermain menjadi kurang aktif, banyak 

memakan waktu, memerlukan tempat yang 

luas, sering kelas lain merasa terganggu oleh 
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suara para pemain dan tepuk tangan 

penonton/pengamat.
34

 

Tidak semua anak bisa aktif dalam 

pembelajaran, karena tidak semua anak atau 

bahkan banyak anak yang tidak kebagian peran, 

banyak memakan waktu, baik waktu persiapan 

ataupun dalam pelaksanaan pertunjukan, 

memerlukan tempat yang cukup luas, 

mengganggu kelas lain.
35

 

d. Langkah-langkah guru dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa anak usia dini melalui 

metode role playing 

1) Persiapan dan instruksi 

a) Guru memiliki situasi/dilema bermain 

peran 

Situasi-situasi masalah yang 

dipilih harus menjadi “sosiodrama” 

yang menitikberatkan pada jenis peran, 

masalah dan situasi familier, serta 

pentingnya bagi siswa. Keseluruhan 

situasi harus dijelaskan, yang meliputi 

deskripsi tentang keadaan-keadaan 

peristiwa, individu-individu yang 

dilibatkan, dan posisi-posisi dasar yang 

diambil oleh pelaku khusus.
36
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b) Sebelum pelaksanaan bermain peran, 

siswa harus mengikuti latihan 

pemanasan, latihan-latihan ini diikuti 

oleh semua siswa, baik sebagai 

partisipasi aktif maupun sebagai para 

pengamat aktif. Latihan-latihan ini 

dirancang untuk menyiapkan siswa, 

membantu mereka mengembangkan 

imajinasinya, dan untuk membentuk 

kekompakan kelompok dan interaksi. 

c) Guru memberikan instruksi khusus 

kepada peserta bermain peran setelah 

memberikan penjelasan pendahuluan 

kepada keseluruhan kelas. Penjelasan 

tersebut meliputi latar belakang dan 

karakter-karakter dasar melalui tulisan 

atau penjelasan lisan. Para peserta 

(pemeran) dipilih secara sukarela. Siswa 

diberi kebebasan untuk menggariskan 

suatu peran. Apabila siswa telah pernah 

mengamati suatu situasi dalam 

kehidupan nyata maka situasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai situasi bermain 

peran.
37

 

d) Guru memberitahukan peran-peran yang 

akan dimainkan serta memberikan 

instruksi-instruksi yang bertalian dengan 

masing-masing peran kepada para 
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audience. Para audience diupayakan 

mengambil bagian secara aktif dalam 

bermain peran itu.
38

 

2) Tindakan dramatik dan diskusi 

a) Para aktor terus melakukan perannya 

sepanjang situasi bermain peran, 

sedangkan para audience berpartisipasi 

dalam penugasan awal kepada pemeran. 

b) Bermain peran harus berhenti pada titik-

titik penting atau apabila terdapat 

tingkah laku tertentu yang menuntut 

dihentikannya permainan tersebut. 

c) Keseluruhan kelas selanjutnya 

berpartisipasi dalam diskusi yang 

terpusat pada situasi bermain peran.
39

 

3) Evaluasi bermain peran 

a) Siswa memberikan keterangan, baik 

secara tertulis maupun dalam kegiatan 

diskusi tentang keberhasilan dan hasil-

hasil yang dicapai dalam bermain peran. 

Siswa diperkenankan memberikan 

komentar evaluatif tentang bermain 

peran yang telah dilaksanakan. 

b) Guru menilai efektivitas dan 

keberhasilan bermain peran. Dalam 

melakukan evaluasi ini, guru dapat 

menggunakan komentar evaluatif dari 

                                                           
38
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siwa, catatan-catatan yang dibuat oleh 

guru selama berlangsungnya bermain 

peran. Berdasarkan evaluasi tersebut, 

selanjutnya guru dapat menentukan 

tingkat perkembangan pribadi, sosial, 

dan akademik para siswanya. 

c) Guru membuat bermain peran yang 

telah dilaksanakan dan telah dinilai 

tersebut dalam sebuah jurnal sekolah 

(kalau ada), atau pada buku catatan 

guru. Hal ini penting untuk pelaksanaan 

bermain peran atau untuk perbaikan 

bermain peran selanjutnya.
40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada 

hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung 

dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan 

hal yang esensial.
41

  

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian studi kasus yaitu suatu metode penyelidikan 

secara langsung dengan latar yang alamiah dan 

memusatkan perhatian pada suatu peristiwa secara 

intensif dan rinci. Studi kasus bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan yang mendalam 

mengenai objek yang diteliti, sehingga sifat 

penelitiannya lebih banyak eksploratif dan deskriptif. 

Sasaran studi kasus dapat berupa manusia, peristiwa, 

latar, dan dokumen. Sasaran tersebut ditelaah secara 

mendalam sebagai suatu totalitas dengan konteksnya 

masing-masing dengan maksud memahami berbagai 

kaitan yang ada diantara unsur-unsur yang terkandung di 

dalamnya.
42
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 M. Djunadi Ghoni, Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2012), 25. 

32 



33 
 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 

secara intensif mengenai upaya guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini melalui 

metode role playing di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
43

 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 Peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar  

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang berlokasi 

di Jalan Sunan Kalijaga No. 09 Desa Ngabar, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Letak 

Geografis Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar adalah dari Aloon–aloon kota Ponorogo ke arah 

selatan menuju jalan Ponorogo-Trenggalek sampai 

terdapat papan  nama Pondok Pesantren “Wali Songo” 

Ngabar di kiri jalan, belok ke kiri ± 800 meter masuk 

desa Ngabar. Sebelah kanan jalan ada Gapura PP “Wali 
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Songo” Ngabar, di situlah letak TA “Al-Manaar” Al-

Islamiyah yang tepatnya berada di barat daya lapangan 

kompleks Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar. 

Dalam lingkup Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar 

ada jenjang TA, MI, TM-I, TMt-I dan Perguruan Tinggi 

IAIRM.
44

 

 Peneliti tertarik mengambil lokasi di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo ini karena ingin mengetahui tentang 

kemampuan bahasa anak disana dengan penerapan 

metode role playing. Karena dulu metode 

pembelajarannya masih klasikal, tetapi sekarang metode 

pembelajarannya sudah menggunakan model 

pembelajaran sentra.  

 

D. Data dan Sumber Data 

 Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 

penelitian. Maka yang dijadikan sumber data adalah 

sebagai berikut
45

: 

                                                           
44

 Lihat Transkip Domunintasi Nomor: 02/D/18-II/2019 
 
45

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Edisi Revisi VI), (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 129. 



35 
 

 

1. Informan yang meliputi Kepala Sekolah,  guru, dan 

siswa Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo. 

2. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen 

lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahan-bahan 

lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan. 

 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperanserta (participant 

observastion), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi.
46

 

1. Observasi  

 Merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan 

informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau 

                                                           
46
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peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada 

tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. 
47

 

 Observasi pada penelitian ini dilakukan di 

lingkungan sekolah dengan maksud untuk melihat 

aktifitas kegiatan-kegiatan siswa, misalnya kegiatan 

bermain peran siswa. Teknik observasi ini digunakan 

untuk menggali data profil kemampuan bahasa anak 

usia dini, langkah-langkah guru dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa anak usia dini melalui metode 

role playing, dan peningkatan kemampuan bahasa 

anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo setelah guru 

menerapkan metode role playing. 

2. Wawancara 

 Wawancara  adalah  merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. 

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari informan yang lebih 

mendalam.
48

 

 Dalam penelitian ini, wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam dan 
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wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terbuka. Wawancara mendalam artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga wawancara mendalam ini data-data bisa 

dikumpulkan semaksimal mungkin. Teknik 

wawancara digunakan untuk menggali data profil 

kemampuan bahasa anak usia dini, langkah-langkah 

guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak 

usia dini melalui metode role playing, dan 

peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing. 

3. Dokumentasi 

 Metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang di teliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. 

 Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih 

yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.  

Teknik ini juga digunakan untuk mendapatkan data 

berupa sejarah berdirinya Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, letak 

geografisnya, visi misi sekolah, sarana dan 

prasarana. Hasil pengamatan data dicatat dalam 

format rekaman dokumentasi. 
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F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah 

selesai di lapangan. Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles Huberman, yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas 

datanya sampai jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis data meliputi :
49

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1. Teknik Analisis Data Menurut Miles 

Huberman 

Keterangan : 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi, 

dokumentasi,  dan wawancara di lapangan. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network 

dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

4. Conclusions Drawing/verification 

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
50

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 
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demikian terdapat triangulasi sumber, triangualsi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.  

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data 

tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan 

pengujian data yang telah diperoleh dapat 

dilakukan dengan guru, teman murid yang 

bersangkutan, dan orang tuanya. 

2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. 

3. Triangulasi Waktu 

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara di pagi hari pada saat nanti sumber 
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masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel.
51

 

 Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

1. Triangulasi sumber yang peneliti gunakan adalah 

kepala sekolah, guru kelas, guru sentra bermain 

peran, dan siswa 

2. Triangulasi teknik yang peneliti gunakan yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Triangulasi waktu yang peneliti gunakan yaitu 

pada pagi hari. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta dalam 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi; analisi selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” Al-Islamiyah 

merupakan sekolah setara dengan Taman Kanak-

kanak yang berstatus swasta dan terletak tidak jauh 

dari pusat kota Ponorogo, yaitu ± 5 km kearah 

selatan. Tepatnya di Jalan Sunan Kalijaga No. 09 

Ngabar Siman Ponorogo, Email: 

taalmanar@yahoo.com. Lembaga ini di bawah 

naungan Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar. 

 Lembaga ini mempunyai Nomor Statistik 

101235020221, didirikan pada tahun 1960, dengan 

nama “Raudhatul Athfal” (Taman Kanak-kanak 

Islam). Adapun pencetusnya adalah KH. Ibrohim 

Thoyyib, bersama ibu Sabisri yang sekaligus sebagai 

pengasuh pertama pada saat itu. Adapun anak 

didiknya pada saat itu berjumlah 25 anak. 

Taman Kanak-kanak Islam pada saat itu 

masih mengalami banyak kesulitan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, bimbingan dan latihan. 

Adapun kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: 

1. Tempat yang belum strategis (bertempat di 

rumah ibu Sarah, adik KH. Ibrohim Thoyyib) 

44 
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2. Belum ada alat komunikasi, seperti alat peraga 

pembelajaran, gambar-gambar, dan lain-lain. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. 

4. Tenaga pendidik masih satu orang. 

Walaupun berbagai macam bentuk kesulitan 

yang telah dialami oleh para pendiri dan pendidik 

ini, disebabkan sebagian masyarakat desa Ngabar 

dalam keadaan krisis akhlaq dan agama, sehingga 

mereka menjadi penghalang pencapaian 

perkembangan pendidikan di Taman Kanak-kanak 

Islam ini. Namun, dengan niat yang kuat dan ikhlas 

untuk berjuang mewujudkan cita-cita mulia ini. 

 Pada tahun 1961 Taman Kanak-kanak Islam 

ini diberi nama “Al-Manaar” dengan iringan doa 

semoga Taman Kanak-kanak itu dapat berkembang 

sesuai dengan harapan para pendiri. Taman Kanak-

kanak tersebut pada saat itu selalu mendapatkan 

bimbingan KH. Ibrohim Thoyyib dan juga diawasi 

oleh para ibu pengurus Taman Kanak-kanak. 

Pada tanggal 1 Juni 1981, Tarbiyatul Athfal 

telah memperoleh sertifikat terdaftar atas nama 

Menteri Agama Kantor Wilayah Departemen 

Agama. Dan pada tanggal 4 Desember 1984 

memperoleh Sertifikat Terdaftar atas nama 

Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dengan 

nomor NSS 06.02/861/ket 1984. Dengan demikian 

Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” setara dengan 

Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal yang berada di 

bawah naungan Kementerian Agama Republik 
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Indonesia. Sesuai dengan perkembangan zaman, 

Alhamdulillah TA “Al-Manaar” Al-Islamiyah 

Ngabar hingga saat ini sudah mencapai 57 tahun dan 

selalu aktif dan berjaya serta selalu berbenah untuk 

mengikuti dinamika pendidikan yang semakin 

canggih.
52

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

a. Visi Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 “Mencetak generasi pra sekolah yang cerdas, 

terampil, mandiri, berjiwa pesantren dan 

Qurrotul „A‟yun”. 

b. Misi Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Misi dari Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo adalah 

optimalisasi pembelajaran calistung dan BTQ, 

optimalisasi hafalan anak yang meliputi; surat-

surat pendek, hadits dan doa-doa, menanamkan 

nilai-nilai karakter baik yang berbasis 

Pesantren, menciptakan lingkungan belajar 

yang representatif, aman dan nyaman, dan 

menyiapkan anak dengan pembelajaran yang 

holistic terintegratif. 
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c. Tujuan Umum Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Tujuan umum dari Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

adalah tuntas dalam belajar motorik kasar dan 

motorik halus, menyiapkan peserta didik 

mampu bersaing pada jenjang SD/MI, memiliki 

karakter yang baik dan berjiwa pesantren, serta 

sehat jasmani dan rohani. 

d. Tujuan Khusus Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Tujuan khusus dari Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo adalah 

memiliki keterampilan khusus (life skill), 

memiliki pembiasaan yang baik, dan mandiri 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
53

 

3. Profil Singkat Sekolah Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

a. Struktur Organisasi  

 Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo berada di bawah naungan 

Majlisu Riyasatil Ma‟had Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabar Ponorogo, dengan H. M.Zaki 

Su‟aidi, Lc., MA (HONS), M.P.I sebagai kepala 

Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan 

Wakaf-Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, 

Dra.Hj. Ummi Mahmudah, M.Ag sebagai ketua 

komite sekolah, Siti Munawaroh, M.Pd.I sebagai 
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kepala sekolah, Binti Latifah, S.Pd sebagai wakil 

kepala sekolah, Niswatun Hasanah, S.Sos.I 

sebagai waka kurikulum, Wariyanti, S.Pd.I 

sebagai waka kesiswaan, Maria Ulfa Hasanah 

sebagai tata usaha & operator sekolah, Umi 

Barokah, S.Pd.I sebagai bendahara sekolah,  

Niswatun Hasanah, S.Sos.I sebagai pembelajaran 

Al-Qu‟ran, Widia Nibrosul Hidayati sebagai 

penanggung jawab ekstra kurikuler sekolah, 

Asyiah Wafa‟, S.Pd.I sebagai penanggung jawab 

perpustakaan sekolah, Mar‟ah Sholikah Amin, 

S.Ag sebagai penanggung jawab koperasi & 

kantin sekolah serta penanggung jawab dengan 

hubungan masyarakat, dan Eny Kartini, S.Ag 

sebagai penanggung jawab sarana & prasarana 

sekolah.
54

 

b. Sarana Prasarana Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Untuk memperlancar segala kegiatan 

yang telah diprogramkan, Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo memiliki 

fasilitas-fasilitas yang membantu memperlancar 

kegiatan tersebut. Sarana prasarana yang ada di 

ruang sentra bahan alam diantaranya 3 buah pasta 

kreatif finger printing, 15 buah bantalan stampel, 

2 pack tinta stampel, pewarna makanan, 3 buah 

spon, 2 buah baskom stainless, 3 buah baskom 

plastik,  dan 1 buah saringan.  
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 Sarana prasarana yang ada di ruang 

sentra persiapan I yaitu puzzle angka, puzzle 

huruf, puzzle sesuai tema, pohon angka, kartu 

huruf, kotak merjan, stik angka, stik huruf, 

kancing, bombix, bombix huruf, balok, manik-

manik, sedotan, menjahait, dan geometri. Sarana 

prasarana yang ada di ruang sentra persiapan II 

yaitu puzzle, 1 set sendok huruf, 15 kotak merjan, 

1 set stik huruf, 1 set stik angka, sedotan, bola 

huruf dan angka, manik-manik, bongkar pasang, 

tutup botol angka, tutup botol huruf, dan kartu 

huruf.  

 Sarana prasarana yang ada di ruang 

sentra bermain peran yaitu puzzle, bola plastik 

kecil, 1 set balok, 5 box meronce, 1 boneka bayi, 

8 boneka hewan, bongkar pasang, 1 set alat 

memasak, 1 set alat dokter, 1 set boneka tangan, 

mobil-mobilan, 1 set rambu-rambu lalu lintas, 1 

set rumah adat, pistol mainan, 1 keranjang 

belanja, dan uang mainan. Sarana prasarana yang 

ada di ruang sentra imtaq diantaranya adalah 10 

mukena, 11 sajadah, puzzle huruf hijaiyah, pohon 

hijaiyah, 1 pohon angka arab, kartu arab, 1 set alat 

peraga wudhu, 10 buah Al-Qur‟an, 10 buah 

Juz‟amma, 5 buah buku doa-doa, dan 5 buah buku 

tuntunan sholat.
55
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Profil Kemampuan Bahasa Anak 

Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo 

 Bahasa sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan berfikir individu. Perkembangan 

pikiran individu tampak dalam perkembangan 

bahasanya, yaitu kemampuan membentuk 

pengertian, menyusun pendapat, dan menarik 

kesimpulan.
56

 Kemampuan berbahasa seorang anak 

selalu mengalami perkembangan seiring dengan 

perkembangannya pada masa-masa tertentu. 

Perkembangan kemampuan berbahasa anak bisa 

dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya bisa 

dilihat dari aspek usia. Pada usia 2,6-seterusnya 

keinginan anak untuk mengetahui segala sesuatu 

semakin bertambah. Rasa ingin tahu anak terhadap 

segala sesuatu membuat anak sering bertanya.
57

 

Kemampuan bahasa anak bisa dikatakan baik 

apabila mampu mencapai indikator-indikator yang 

telah ditentukan. Adapun indikator dalam 

pencapaian kemampuan bahasa adalah sebagai 

berikut. 

                                                           
 
56

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak&Remaja, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 118-119. 
57

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 54-57. 



51 
 

 

Menurut Helmawati indikator kemampuan 

bahasa anak usia dini usia 5-6 tahun adalah sebagai 

berikut: 

4) Menerima bahasa: mengerti beberapa perintah 

secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih 

kompleks, memahami aturan dalam suatu 

permainan. 

5) Mengungkapkan bahasa: menjawab pertanyaan 

yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki bunyi yang sama, 

berkomunikasi secara lisan, memiliki 

perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap (pokok kalimat-predikat-

keterangan), memiliki lebih banyak kata-kata 

untuk mengekspresikan ide pada orang lain, dan 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah 

diperdengarkan. 

6) Keaksaraan: menyebutkan simbol-simbol huruf 

yang dikenal, mengenal suatu huruf awal dari 

nama benda-benda yang ada di sekitar, 

menyebutkan kelompok gambar yang memiliki 

bunyi/huruf awal yang sama, memahami 

hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, 
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membaca nama sendiri, menuliskan nama 

sendiri.58 

Menurut ibu Umi Barokah, kemampuan 

bahasa anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo sebelum guru 

menggunakan metode role playing dalam 

pembelajaran, adalah sebagai berikut: 

“Sebelum menggunakan metode role playing 

dalam pembelajaran, kemampuan bahasa 

anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

termasuk dalam kategori cukup, karena anak 

baru mampu mencapai beberapa indikator 

dalam mengungkapkan bahasa seperti: (1) 

berkomunikasi secara lisan, misalnya 

menyebutkan namanya, umurnya, alamatnya, 

dan menjawab pertanyaan dari guru; (2) 

memiliki perbendaharaan kata serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung, misalnya huruf A, B, 

C, dan seterusnya, juga angka 1 sampai 10; 

(3) menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap, misalnya kakak membaca 

buku di ruang tamu; dan (4) memiliki lebih 

banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide 

kepada orang lain, misalnya misalnya anak 

mengajak main dokter-dokteran temannya, 

dia menyuruh temannya untuk jadi dokter 
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dengan menyiapkan perlengkapan dokter, 

sedangkan dia menjadi pasiennya.”
59

  

Sedangkan menurut pendapat dari ibu Siti 

Munawaroh tentang kemampuan bahasa anak di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo , adalah sebagai berikut: 

“Kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo sebagian masih lemah 

karena baru memasuki usia sekolah. Dengan 

seiringnya waktu, anak menjadi lebih berani 

namun perlu adanya bimbingan secara 

berkelanjutan. Guru menggunakan berbagai 

metode dalam mengembangkan kemampuan 

bahasa anak, salah satunya dengan 

menggunakan metode bermain peran.”
60

 

Menurut ibu Siti Munawaroh, faktor yang 

mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini 

di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo, adalah sebagai berikut: 

“Ada beberapa anak usia dini yang belum 

mampu berkomunikasi sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya stimulus dari orang-orang 

terdekat, seperti orangtua. Ada pula yang 

disebabkan oleh faktor kesehatan. Ada anak 

yang dari kecil sakit-sakitan dan 
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orangtuanya kurang memperhatikan 

kesehatan anaknya.”
61

 

 Ibu Siti Munawaroh,  mengungkapkan 

bahwa: “Anak rata-rata sudah mengenal banyak 

huruf dengan baik, ketika anak ditanya anak sudah 

mampu menjawab dengan benar. Tetapi perlu 

adanya stimulus-stimulus dari guru untuk anak yang 

belum mampu menjawab dengan benar.”
62

 

 Berikut ini adalah kemampuan bahasa anak 

usia dini, pada indikator mengungkapkan bahasa di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo sebelum guru menerapkan metode role 

playing dalam pembelajaran.
63

 

1. Berkomunikasi secara lisan, semua anak sudah 

mampu mencapai indikator ini. 

2. Memiliki perbendaharaan kata serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung. Semua anak sudah 

mampu mencapainya, kecuali Ikhsan dan Ica. 

3. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap, semua anak sudah mampu mencapai 

indikator ini. 
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4. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide kepada orang lain, semua 

anak sudah mampu mencapainya kecuali Oca.
64

 

 

2. Data Tentang Langkah-langkah Guru dalam 

Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Usia 

Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo Melalui Metode 

Role Playing 

 Metode role playing bersifat reproduktif, 

artinya pengulangan dari apa yang dilihat atau 

dialami anak dan dilakukan secara mandiri. Pada 

metode role playing guru melakukan beberapa 

langkah untuk mempersiapkan kegiatannya. Adapun 

langkah-langkah yang digunakan guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini 

melalui metode  role playing menurut ibu Dea 

Zamzami, adalah sebagai berikut: 

“Langkah-langkah dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa anak usia dini melalui 

metode role playing di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

sudah memenuhi ketetapan yang berlaku. 

(1) Tahap persiapan dan instruksi yaitu: (a) 

guru memiliki situasi/dilema bermain peran, 

seperti menentukan permainan yang akan 

diperankan anak; (b) sebelum melakukan 

kegiatan role playing guru melakukan 
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persiapan dahulu seperti melakukan latihan 

untuk anak, jika anak-anak belum paham 

dengan tokoh yang akan mereka perankan. 

Namun, latihan-latihan sebelum melakukan 

role playing tidak selalu diterapkan; (c) guru 

memberikan instruksi khusus kepada peserta 

bermain peran, seperti latar belakang dan 

karakter tokoh yang akan diperankan; dan 

(d) guru memberitahukan peran-peran yang 

akan dimainkan serta memberian instruksi 

kepada anak ketika akan melakukan role 

playing, seperti mematuhi aturan bermain, 

yaitu anak harus tertib, sabar menunggu 

giliran, sayang teman, tidak bertengkar, dan 

lain sebagainya. 

(2) Tahap tindakan dramatik dan diskusi 

yaitu: (a) anak berpartisipasi sesuai dengan 

tokoh yang telah ditentukan; (b) guru akan 

menghentikan role playing apabila ada 

hambatan ditengah-tengah permainan, 

seperti ada anak yang bertengkar; dan (c) 

keseluruhan kelas berpartisipasi dalam 

diskusi yang terpusat pada situasi bermain 

peran.  

(3) Setelah kegiatan role playing telah 

selesai guru melakukan evaluasi, yaitu; (a) 

anak memberikan keterangan, seperti 

menceritakan tokoh dan permainan yang 

telah diperankan; (b) guru menilai efektivitas 

dan keberhasilan bermain peran dengan 

menanyakan permainan apa yang sudah 

dilaksanakan, tokoh apa saja yang 

diperankan, kosakata terbaru dalam 
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permainan, dan menanyakan bagaimana 

perasaan anak dalam melakukan permainan, 

serta guru menambahkan apa yang kurang 

dari permainan tersebut; dan (c) guru 

melakukan penilaian kepada anak dengan 

mengamati kompetensi anak dalam 

memainkan perannya, dan penilaian ini 

dicatat dalam buku cacatan guru.”
65

 

3. Data Tentang Peningkatan Kemampuan Bahasa 

Anak Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo Setelah Guru 

Menerapkan Metode Role Playing 

 Metode role playing memberikan pengaruh 

yang positif terhadap kemampuan bahasa anak usia 

dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo. Dimana anak yang sebelumnya 

hanya mampu mencapai beberapa indikator dalam 

mengungkapkan bahasa, melalui metode ini mereka 

mengalami perubahan yang lebih baik yaitu 

kemampuan bahasanya meningkat sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan, seperti mampu 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, 

menyebutkan kelompok gambar yang memiliki 

bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan, 

memiliki perbendaharaan kata serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, 

dan berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap, memiliki lebih banyak kata-kata 
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untuk mengekspresikan ide kepada orang lain, dan 

melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah 

diperdengarkan. 

 Ibu Dea Zamzami mengungkapkan mengenai 

peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing, adalah sebagai berikut: “Setelah melakukan 

kegiatan role playing kemampuan bahasa anak 

meningkat, hal ini  ditandai dengan anak mampu 

mengatakan kosa kata baru dan variasi 

pembelajaran menjadi pesan yang penting dalam 

peningkatan kemampuan berbahasa melalui role 

playing.”
66

 

 Ibu Siti Munawaroh juga mengungkapkan 

peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing, adalah sebagai berikut: ”anak sekarang 

lebih percaya diri dibandingkan dengan yang dulu. 

Anak lebih berani menjawab, mengungkapkan 

perasaannya, dan tidak malu untuk bertanya”
67

 

Nisa mengungkapkan mengenai kegiatan role 

playing, adalah sebagai berikut:  
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“kegiatan bermain peran yang dilakukan hari 

ini berkaitan dengan alat komunikasi. 

Sebelum bermain, saya dan teman-teman 

membuat telefon-telefonan yang berasal dari 

aqua gelas bekas. Setelah telefonnya jadi , 

saya mengajak Tiara untuk telefonan secara 

bergantian. Saya sangat senang dengan 

kegiatan hari ini, dan telefonnya saya bawa 

pulang untuk bermain di rumah bersama 

adik saya.”
68

 

 Zhaba juga mengungkapkan mengenai 

kegiatan role playing, adalah sebagai berikut: “hari 

ini saya sangat senang karena saya dan teman-teman 

membuat telefon-telefonan dari aqua gelas bekas. 

Saya bisa memasukkan benang kedalam aqua tanpa 

bantuan bu guru. Bu guru mengajak saya dan 

teman-teman untuk bermain peran sebagai yang 

menelefon dan yang menerima telefon. Saya 

bermain telefon-telefonan dengan Asqi.”
69

 

 Menurut ibu Umi Barokah,  kemampuan 

bahasa anak usia dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo setelah 

diterapkannya metode role playing, adalah sebagai 

berikut: 

”Indikator kemampuan bahasa yang telah 

dicapai anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar 
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Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo setelah 

diterapkannya metode role playing, pada 

kategori baik, yaitu: anak mampu (1) 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, 

misalnya ketika anak ditanya (tadi pagi 

setelah bangun tidur melakukan apa saja?), 

anak menjawab (saya bangun tidur sholat, 

mandi, makan, memakai seragam sekolah, 

memakai sepatu, berpamitan, berangkat 

sekolah bu); (2) menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki bunyi yang sama, 

misalnya bola, roda; (3) berkomunikasi 

secara lisan, misalnya menyebutkan 

namanya, umurnya, alamatnya, dan 

menjawab pertanyaan dari guru; (4) 

memiliki perbendaharaan kata, serta 

mengenal simbol-simbol untuk persiapan 

membaca, menulis, dan berhitung, misalnya 

huruf A, B, C, dan seterusnya, juga angka 1 

sampai 10; (5) menyusun kalimat sederhana 

dalam struktur lengkap (pokok kalimat-

predikat-keterangan), misalnya kakak 

membaca buku di ruang tamu; (6) memiliki 

lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain, 

misalnya anak mengajak main dokter-

dokteran temannya, dia menyuruh temannya 

untuk jadi dokter dengan menyiapkan 

perlengkapan dokter, sedangkan dia menjadi 

pasiennya; dan (7) melanjutkan sebagian 

cerita/dongeng yang telah diperdengarkan, 

misalnya setelah mendengarkan cerita 
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tentang kejujuran, anak melanjutkan cerita 

tersebut.”
70

 

 Berikut ini adalah kemampuan bahasa anak 

usia dini, pada indikator mengungkapkan bahasa di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing dalam pembelajaran.
71

 

1. Kemampuan bahasa Reza, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

2. Kemampuan bahasa Nagata, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-
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kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

3. Kemampuan bahasa Ikhsan, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dan 

memiliki perbendaharaan kata serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung, belum mampu 

mencapainya. Sedangkan menyebutkan gambar 

yang memiliki bunyi yang sama; berkomunikasi 

secara lisan; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

4. Kemampuan bahasa Asqi, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

5. Kemampuan bahasa Zhaba, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi 

yang sama; berkomunikasi secara lisan; 
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memiliki perbendaharaan kata serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung; menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur lengkap; memiliki 

lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan 

ide kepada orang lain; dan melanjutkan cerita 

yang telah diperdengarkan sudah mampu 

mencapainya. 

6. Kemampuan bahasa Mala, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

7. Kemampuan bahasa Ifda, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 
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8. Kemampuan bahasa Afika, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

9. Kemampuan bahasa Ica, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

10. Kemampuan bahasa Nisa‟, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-
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kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

11. Kemampuan bahasa Afra, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

12. Kemampuan bahasa Nazwa, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

13. Kemampuan bahasa Tiara, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-
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simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

14. Kemampuan bahasa Oca, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, 

belum mampu mencapainya, Sedangkan untuk  

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 

15. Kemampuan bahasa Dinda, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya. 
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16. Kemampuan bahasa Mutiara, pada indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks; 

menyebutkan gambar yang memiliki bunyi yang 

sama; berkomunikasi secara lisan; memiliki 

perbendaharaan kata serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan 

berhitung; menyusun kalimat sederhana dalam 

struktur lengkap; memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide kepada orang 

lain; dan melanjutkan cerita yang telah 

diperdengarkan sudah mampu mencapainya.
72

 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan bahasa anak usia 

dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah 

Ngabar Ponorogo yang sebelumnya hanya mampu 

mencapai empat indikator dalam mengungkapkan 

bahasa mengalami perubahan setelah menggunakan 

metode role playing. Setelah guru menerapkan 

metode role playing dalam pembelajarannya, anak 

usia 5-6 tahun di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo, sebagian besar sudah 

mampu mencapai tujuh indikator dalam 

mengungkapkan bahasa. Namun ada dua anak yang 

belum mampu mencapai tujuh indikator tersebut 

dengan baik, seperti Ikhsan belum mampu mencapai 

indikator menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks dan mengenal simbol-simbol untuk 
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persiapan membaca, menulis, dan berhitung. 

Sedangkan Oca belum mampu mencapai indikator 

menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. 

Gambar 4.1 Berikut adalah temuan penelitian tentang 

upaya guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa 

anak usia dini melalui metode role playing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil 

kemampuan 

bahasa anak 

usia dini di 

Tarbiyatul 

Athfal Al-

Manaar Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

Kemampuan bahasa anak usia dini 

sebelum guru menerapkan metode 

role playing termasuk dalam kategori 

cukup, hal ini ditandai dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Anak mampu berkomunikasi 

secara lisan, semua anak mampu 

mencapai indikator ini. 

2. Anak memiliki perbendaharaan 

kata, serta mengenal simbol-

simbol untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung, semua 

anak mampu mencapai indikator 

ini, kecuali Ikhsan dan Ica. 

3. Anak mampu menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur lengkap 

(pokok kalimat-predikat-

keterangan), semua anak mampu 

mencapai indikator ini. 

4. Anak memiliki lebih banyak kata-

kata untuk mengekspresikan ide 

kepada orang lain, semua anak 

mampu mencapai indikator ini, 

kecuali Oca. 
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Langkah-langkah guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa 

anak usia dini melalui metode role 

playing, yaitu: 

1. Persiapan dan instruksi. Guru 

memberikan instruksi kepada anak 

ketika akan melakukan role 

playing. Anak melakukan latihan 

dengan didampingi guru, namun 

latihan sebelum melakukan role 

playing tidak selalu dilakukan. 

2. Tindakan dramatik dan diskusi. 

Anak berpartisipasi sesuai dengan 

tokoh yang diperankan, sedangkan 

guru akan menghentikan role 

playing apabila ada hambatan 

ditengah-tengah permainan, seperti 

ada anak yang bertengkar. Guru 

dan anak berpartisipasi dalam 

diskusi yang terpusat pada situasi 

bermain peran. 

3. Evaluasi. Guru bertanya kepada 

anak tentang permainan yang 

dilakukannya, tokoh yang 

diperankan, dan perasaan yang 

dirasakan anak. Guru menilai 

efektivitas dan keberhasilan 

bermain peran serta mencatatnya 

pada buku catatan guru. 

 

 

 

Langkah-

langkah guru 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

bahasa anak 

usia dini 

melalui 

metode role 

playing di 

Tarbiyatul 

Athfal Al-

Manaar Al-

Islamiyah 

Ngabar 
Ponorogo 
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Peningkatan 

kemampuan 

bahasa anak 

usia dini di 

Tarbiyatul 

Athfal Al-

Manaar Al-

Islamiyah 

Ngabar 

Ponorogo 

setelah guru 

menerapkan 

metode role 

playing 

Kemampuan bahasa anak usia dini 

setelah guru menerapkan metode role 

playing mengalami peningkatan dan 

termasuk dalam kategori baik, hal ini 

ditandai dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Menjawab pertanyaan yang lebih 

kompleks, semua anak mampu 

mencapai indikator ini kecuali 

Ikhsan dan Oca. 

2. Menyebutkan kelompok gambar 

yang memiliki bunyi yang sama, 

semua anak sudah mampu 

mencapai indikator ini. 

3. Berkomunikasi secara lisan, semua 

anak mampu mencapai indikator 

ini. 

4. Memiliki perbendaharaan kata, 

serta mengenal simbol-simbol 

untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung, semua 

anak mampu mencapai indikator 

ini kecuali Ikhsan. 

5. Menyusun kalimat sederhana 

dalam struktur lengkap (pokok 

kalimat-predikat-keterangan), 

semua anak sudah mampu 

mencapai indikator ini. 

6. Memiliki lebih banyak kata-kata 

untuk mengekspresikan ide kepada 

orang lain, semua anak sudah 

mampu mencapai indikator ini. 

7. Melanjutkan sebagian cerita yang 

telah diperdengarkan, semua anak 

sudah mampu mencapai indikator 

ini. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Mengenai Profil Kemampuan Bahasa 

Anak Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

Bahasa merupakan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, 

tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana 

pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang 

atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, 

seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, 

bilangan, lukisan, dan mimik muka.
73

 Kemampuan 

berbahasa seorang anak selalu mengalami 

perkembangan seiring dengan perkembangannya pada 

masa-masa tertentu. Perkembangan kemampuan 

berbahasa anak bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah 

satunya bisa dilihat dari aspek usia.
74

 

Bahasa memiliki banyak fungsi bagi 

perkembangan kemampuan bahasa anak usia dini. 

Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran 

dan perasaan anak yang digunakan oleh anak untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Bahasa 

digunakan untuk menjalin komunikasi antara anak 
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dengan orang lain.  Sejak dilahirkan anak sudah mampu 

berkomunikasi  dengan orang lain walau dengan bahasa 

yang begitu sederhana, yaitu dalam bentuk tangisan.
75

 

Fungsi bahasa di atas sama seperti yang ada di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. Kemampuan bahasa itu akan menjadi alat 

untuk untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan anak. 

Bahasa merupakan simbol yang digunakan oleh anak 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Hasil 

dari aktivitas berfikir anak tersebut akan diekspresikan 

melalui bahasa. Berbagai perasaan yang menghinggapi 

anak juga akan ditampilkan dengan kemampuan 

berbahasanya. Sejak dilahirkan anak sudah mampu 

berkomunikasi dengan orang lain walau dengan bahasa 

yang begitu sederhana, yaitu dalam bentuk tangisan. 

Selain itu bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi 

dengan orang lain serta digunakan untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan yang dirasakan 

anak. Melalui bahasa ini kita dapat memahami 

komunikasi pikiran dan perasaan, dengan bahasa anak 

dapat berinteraksi dengan orang lain serta menemukan 

banyak hal baru dalam lingkungan tersebut. Dengan 

bahasa anak juga mampu menuangkan suatu idea atau 

gagasan terhadap keinginannya. 

Kemampuan setiap anak dalam berbahasa 

berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada pula 

                                                           
75

 Novan Ardy Wiyani, Manajemen PAUD Bermutu, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2015), 48-49. 



73 
 

 

yang berkualitas kurang baik. Hal itu disebabkan oleh 

beberapa faktor yang ada di lingkungan hidupnya, untuk 

menyeimbangkan kemampuan bahasa antara anak satu 

dengan anak lain guru menggunakan metode role 

playing dalam pembelajarannya agar anak dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung. 

Kemampuan bahasa anak selalu mengalami 

perkembangan sejalan dengan bertambahnya usia anak. 

Namun dengan seiring waktu berjalan, anak menjadi 

lebih berani tetapi perlu adanya bimbingan secara 

berkelanjutan. Guru menggunakan berbagai metode 

dalam  mengembangkan kemampuan bahasa anak, salah 

satunya dengan menggunakan metode bermain peran. 

Dimana pada metode role playing atau bermain peran   

ini  kemampuan bahasa anak akan meningkat, hal ini 

dikarenakan dalam kegiatan role playing anak akan 

lebih banyak mengekspresikan perasaannya, 

mengimajinasikan apa yang ada dibenaknya sesuai 

dengan tokoh yang diperankannya. 

Kemampuan bahasa pada anak-anak tidak terlepas 

dari indikator pencapaiannya. Menurut Helmawati 

indikator kemampuan bahasa anak usia dini 5-6 tahun 

adalah sebagai berikut: (1) Menerima bahasa: mengerti 

beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kalimat 

yang lebih kompleks, memahami aturan dalam suatu 

permainan. (2) Mengungkapkan bahasa: menjawab 

pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, 
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berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan 

kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan 

membaca, menulis, dan berhitung, menyusun kalimat 

sederhana dalam struktur lengkap (pokok kalimat-

predikat-keterangan), memiliki lebih banyak kata-kata 

untuk mengekspresikan ide pada orang lain, melanjutkan 

sebagian cerita/dongeng yang telah diperdengarkan. (3) 

Keaksaraan: menyebutkan simbol-simbol huruf yang 

dikenal, mengenal suatu huruf awal dari nama benda-

benda yang ada di sekitar, menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki bunyi/huruf awal yang sama, 

memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, 

membaca nama sendiri, menuliskan nama sendiri.
76

 

Kemampuan bahasa anak dapat dikatakan 

berkembang baik jika anak mampu mencapai indikator-

indikator kemampuan bahasa yang sudah menjadi 

pijakan sesuai dengan tahapan usianya. Sebelum 

diterapkannya metode role playing di Tarbiyatul Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, anak baru 

mencapai beberapa indikator kemampuan bahasa 

khususnya pada indikator mengungkapkan bahasa, 

diantaranya:  

1. Anak mampu berkomunikasi secara lisan, misalnya 

menyebutkan namanya, umurnya, alamatnya, dan 

menjawab pertanyaan dari guru. Semua anak sudah 

mampu mencapai indikator ini. 
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2. Anak memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, 

dan berhitung, misalnya huruf A, B, C, dan 

seterusnya, juga angka 1 sampai 10. Semua anak 

sudah mampu mencapai indikator ini, kecuali Ikhsan 

dan Ica. 

3. Anak mampu menyusun kalimat sederhana (pokok 

kalimat-predikat-keterangan), misalnya kakak 

membaca buku di ruang tamu. Semua anak sudah 

mampu mencapai indikator ini. 

4. Anak memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain, misalnya anak 

mengajak main dokter-dokteran temannya, dia 

menyuruh temannya untuk jadi dokter dengan 

menyiapkan perlengkapan dokter, sedangkan dia 

menjadi pasiennya. Semua anak sudah mampu 

mencapai indikator ini, kecuali Oca. 

Kemampuan bahasa anak tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, 

diantaranya: kemampuan bahasa anak dipengaruhi oleh 

faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi, jenis 

kelamin, dan hubungan keluarga. (1) Faktor kesehatan. 

Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal 

kehidupannya. Apabila pada usia dua tahun pertama, 

anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak 

tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau 

kesulitan dalam perkembangan bahasanya. (2) 

Inteligensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari 
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tingkat inteligensinya. Anak yang perkembangan 

bahasanya cepat, pada umumnya mempunyai inteligensi 

normal atau di atas normal. Namun begitu, tidak semua 

anak yang mengalami kerlambatan perkembangan 

bahasanya pada usia awal, dikategorikan sebagai anak 

yang bodoh. (3) Status Sosial Ekonomi Keluarga. 

Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan 

bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga 

menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga 

miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan 

bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari 

keluarga yang lebih baik. (4) Jenis Kelamin (Sex). Pada 

tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam 

vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun mulai usia 

dua tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan 

yang lebih cepat dari anak pria. (5) Hubungan Keluarga. 

Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan 

keluarga, terutama dengan orangtua yang mengajar, 

melatih dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. 

Hubungan yang sehat antara orangtua dengan anak 

(penuh perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya) 

memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan 

hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan 

mengalami kesulitan atau kelambatan dalam 

perkembangan bahasanya.
77

 

                                                           
77

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak&Remaja, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 121-122. 



77 
 

 

Anak di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo yang belum mampu 

mencapai indikator kemampuan bahasa khususnya pada 

indikator mengungkapkan bahasa, dikarenakan faktor 

kesehatan dan faktor hubungan keluarga. Kurangnya 

perhatian keluarga terhadap kesehatan anaknya 

menyebabkan anak menjadi sering sakit-sakitan dan 

berdampak pada kemampuan bahasa anak.  Orangtua 

yang kurang perhatian terhadap hubungan keluarga juga 

berdampak pada kemampuan bahasa anaknya, dimana 

anak tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain dan 

mengakibatkan anak takut untuk berinteraksi di sekolah. 

B. Pembahasan Mengenai Langkah-langkah Guru 

dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak 

Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo Melalui Metode Role 

Playing 

Kegiatan role playing atau bermain peran 

merupakan pengulangan dari apa yang mereka lihat 

ataupun yang mereka alami di dalam kehidupannya. 

Seiring dengan berjalannya usia anak, kegiatan role 

playing lebih berkembang, anak lebih produktif dalam 

mengimajinasikan ide-ide  yang ada dalam pikirannya. 

Guru tentunya memerlukan langkah-langkah 

untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak 

melalui metode role playing. Langkah-langkah guru 

dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak usia 

dini melalui metode role playing adalah pertama, pada 



78 
 

 

tahap persiapan dan instruksi guru harus memiliki 

situasi/dilema bermain peran yang akan dimainkan, 

sebelum pelaksanaan bermain peran siswa harus 

mengikuti latihan-latihan, guru memberikan instruksi 

khusus kepada peserta bermain peran setelah 

memberikan penjelasan pendahuluan kepada 

keseluruhan kelas serta memberitahukan peran-peran 

yang akan dimainkan. Kedua, tindakan dramatik dan 

diskusi. Pada tahap ini para aktor terus melakukan 

perannya sepanjang situasi bermain peran, bermain 

peran harus berhenti pada titik-titik penting atau apabila 

terdapat tingkah laku tertentu yang menuntut 

dihentikannya permainan, dan keseluruhan kelas 

selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang terpusat 

pada situasi bermain peran. Ketiga, tahap evaluasi 

bermain peran. Pada tahap ini siswa diperkenankan 

memberikan komentar evaluatif tentang bermain peran 

yang telah dilaksanakan, guru menilai efektivitas dan 

keberhasilan bermain peran, dan guru membuat bermain 

peran yang telah dilaksanakan serta telah dinilai tersebut 

dalam sebuah jurnal sekolah (kalau ada), atau pada buku 

catatan guru.
78

 

Guru di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo juga melakukan langkah-

langkah dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak 

usia dini seperti di atas. Langkah-langkah guru dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini 
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memang seharusnya diterapkan dalam setiap akan 

melakukan kegiatan. Berikut ini adalah langkah-langkah 

guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa di Athfal 

Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

1. Persiapan dan instruksi. Langkah pertama pada 

kegiatan role playing yaitu guru menentukan situasi 

bermain peran dan persiapan, seperti melakukan 

latihan untuk anak jika anak belum paham dengan 

tokoh yang akan mereka perankan, latihan ini 

bertujuan untuk mengembangkan imajinasi anak 

dalam memerankan tokoh yang didapatkannya. 

Namun, latihan-latihan untuk anak sebelum 

melakukan role playing tidak selalu dilakukan oleh 

guru. Sebelum kegiatan berlangsung guru 

memberikan instruksi kepada anak bagaimana cerita 

dari kegiatan yang mereka akan lakukan dan 

bagaimana karakter-karakter yang akan mereka 

perankan. Ketika waktu untuk kegiatan role playing 

masih cukup lama anak boleh bertukar karakter 

dengan temannya, agar imajinasi anak menjadi lebih 

luas. Pada langkah pertama ini guru juga 

memberikan instruksi mengenai aturan-aturan main 

yang harus dipatuhi anak, diantaranya anak harus 

tertib, sabar dalam menunggu giliran, saling 

menyayangi teman. 

2. Tindakan dramatik dan diskusi. Memasuki langkah 

kedua yaitu tindakan dramatik dan diskusi anak akan 

melakukan perannya sepanjang situasi bermain 

peran, seluruh anak akan terlibat langsung dalam 
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kegiatan role playing. Guru akan menghentikan role 

playing apabila ada hambatan ditengah-tengah 

permainan, seperti ada anak yang bertengkar. Guru 

dan anak berpartisipasi dalam diskusi yang terpusat 

pada situasi bermain peran.Evaluasi. Guru 

melakukan evaluasi dengan menanyakan permainan 

apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana 

perasaan anak ketika mendapatkan peran yang 

diberikan guru, tokoh apa saja yang mereka 

perankan. Selain bertanya mengenai tokoh yang 

diperankan guru juga memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menceritakan karakter tokoh 

yang diperankan oleh anak. Kosa kata baru yang 

anak dapatkan pada kegiatan role playing juga 

memberikan arti tersendiri untuk perkembangannya, 

guru juga memberitahukan apa yang kurang dari 

kegiatan yang telah dilakukan. Setelah ketiga 

langkah dalam meningkatkan kemampuan bahasa 

anak usia dini melalui role playing dilaksanakan 

guru melakukan penilaian dengan mencatat 

perkembangan bahasa anak pada buku catatan guru. 
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C. Pembahasan Mengenai Peningkatan Kemampuan 

Bahasa Anak Usia Dini di Tarbiyatul Athfal Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo Setelah 

Guru Menerapkan Metode Role Playing 

Metode role playing memberikan pengaruh yang 

besar terhadap kemampuan bahasa anak. Setelah guru 

menerapkan metode role playing dalam pembelajaran, 

kemampuan bahasa anak meningkat, hal ini ditandai 

dengan anak mampu mencapai tujuh indikator dalam 

mengungkapkan bahasa. Berikut ini adalah peningkatan 

kemampuan bahasa anak pada indikator mengungkapkan 

bahasa. 

1. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, 

misalnya ketika anak ditanya (tadi pagi setelah 

bangun tidur melakukan apa saja?), anak menjawab 

(saya bangun tidur sholat, mandi, makan, memakai 

seragam sekolah, memakai sepatu, berpamitan, 

berangkat sekolah bu). 

2. Menyebutkan kelompok gambar yang memiliki 

bunyi yang sama, misalnya bola, roda. 

3. Berkomunikasi secara lisan, misalnya menyebutkan 

namanya, umurnya, alamatnya, dan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

4. Memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal 

simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, 

dan berhitung, misalnya huruf A, B, C, dan 

seterusnya, juga angka 1 sampai 10. 

5. Menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap 

(pokok kalimat-predikat-keterangan), misalnya 

kakak membaca buku di ruang tamu. 
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6. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide pada orang lain, misalnya anak 

mengajak main dokter-dokteran temannya, dia 

menyuruh temannya untuk jadi dokter dengan 

menyiapkan perlengkapan dokter, sedangkan dia 

menjadi pasiennya. 

7. Melanjutkan sebagian cerita/dongeng yang telah 

diperdengarkan, misalnya setelah mendengarkan 

cerita tentang kejujuran, anak melanjutkan cerita 

tersebut. 

Melalui metode role playing, anak memperoleh 

wawasan tentang sikap-sikap, nilai-nilai dan 

persepsinya, anak mampu mengembangkan 

keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar sikap yang anak tunjukkan setelah 

melakukan kegiatan role playing dapat dilihat melalui 

imajinasi-imajinasi yang mereka gambarkan, dimana 

anak menjadi lebih percaya diri. Anak lebih berani 

mengungkapkan apa yang mereka rasakan, seperti ketika 

mengalami suatu kejadian anak akan menceritakan 

pengalamannya dalam menghadapi situasi tersebut. 

Kemampuan bahasa akan menjadi kunci bagi 

anak untuk melakukan komunikasi, interaksi, dan 

pengungkapan imajinasi-imajinasi yang ada pada 

dirinya. Kemampuan bahasa anak setelah guru 

menerapkan metode role playing, pada kategori baik, hal 

ini dapat dilihat dari kemampuan anak dalam mencapai 
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tujuh indikator dalam mengungkapkan bahasa seperti 

pembahasan di atas. Dengan demikian, kemampuan 

bahasa anak dapat meningkat sesuai tahapan 

perkembangannya, sehingga anak dapat berkomunikasi 

dengan baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

serta tindakan analisis data oleh peneliti tentang Upaya 

Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak 

Usia Dini Melalui Metode Role Playing (Studi Kasus di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo), maka peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profil kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo sebelum diterapkannya metode role 

playing dalam pembelajaran, pada kategori cukup 

yaitu anak mampu (a) berkomunikasi secara lisan; 

(b) anak memiliki perbendahraan kata, serta 

mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, 

menulis, dan berhitung; (c) anak mampu menyusun 

kalimat sederhana dalam struktur lengkap (pokok 

kalimat-predikat-keterangan); dan (d) anak memiliki 

lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide 

kepada orang lain.  

2. Langkah-langkah guru dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa anak usia dini melalui metode 

role playing di Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo yaitu tahap persiapan 

dan instruksi, tahap tindakan dramatik dan diskusi, 

serta tahap evaluasi. (1) Persiapan dan instruksi, 

84 
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guru memberikan instruksi kepada anak ketika akan 

melakukan role playing. Anak melakukan latihan 

dengan didampingi guru, namun latihan sebelum 

melakukan role playing tidak selalu diterapkan; (2) 

tindakan dramatik dan diskusi, anak berpartisipasi 

sesuai dengan tokoh yang diperankan, sedangkan 

guru akan menghentikan role playing apabila ada 

hambatan ditengah-tengah permainan, seperti ada 

anak yang bertengkar. Guru dan anak berpartisipasi 

dalam diskusi yang terpusat pada situasi bermain 

peran; dan (3) evaluasi, guru bertanya kepada anak 

tentang permainan yang dilakukannya, tokoh yang 

diperankan, dan perasaan yang dirasakan anak. 

Guru menilai efektivitas dan keberhasilan bermain 

peran serta mencatatnya pada buku catatan guru. 

3. Peningkatan kemampuan bahasa anak usia dini di 

Tarbiyatul Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo setelah guru menerapkan metode role 

playing pada pembelajaran adalah pada kategori 

baik, yaitu anak mampu (a) menjawab pertanyaan 

yang lebih kompleks, (b) menyebutkan kelompok 

gambar yang memiliki bunyi yang sama, (c) 

berkomunikasi secara lisan, (d) memiliki 

perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol 

untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung, 

(e) menyusun kalimat sederhana dalam struktur 

lengkap (pokok kalimat-predikat-keterangan), (f) 

memiliki lebih banyak kata-kata untuk 

mengekspresikan ide kepada orang lain, dan (g) 
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melanjutkan sebagian cerita yang telah 

diperdengarkan.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti, ada beberapa saran sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan bahasa 

anak usia dini melalui metode role playing di Tarbiyatul 

Athfal Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

Adapun saran-saran tersebut ditujukan kepada: 

1. Bagi Guru 

 Hendaknya guru dalam memberikan instruksi 

dan pelatihan kepada anak sebelum menggunakan 

metode role playing dalam pembelajaran dilakukan 

secara terus-menerus, saat anak melakukan role 

playing hendaknya diberi kebebasan dalam 

berekspresi. 

2. Bagi Anak 

 Dengan diterapkannya metode role playing 

dalam pembelajaran, diharapkan kemampuan bahasa 

anak usia dini dapat meningkat sesuai dengan tahap 

usianya. 

3. Bagi Sekolah 

 Bagi sekolah mempunyai guru yang 

berkualitas, kreatif dan inovatif dalam segala hal 

terutama dalam hal mengelola kegiatan 

pembelajaran akan meningkatkan kemampuan 

bahasa anak didiknya menjadi lebih optimal. 
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4. Bagi Peneliti Berikutnya 

 Dengan adanya penelitian mengenai 

kemampuan bahasa anak usia 5-6 tahun pada 

indikator mengungkapkan bahasa, yaitu menjawab 

pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan 

kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, 

berkomunikasi secara lisan, mengenal simbol-simbol 

untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung, 

menyusun kalimat sederhana, memiliki kata-kata 

untuk mengekspresikan ide kepada orang lain, serta 

melanjutkan sebagian cerita yang telah 

diperdengarkan, kepada peneliti berikutnya 

diharapkan untuk meneliti mengenai kemampuan 

bahasa anak usia 5-6 tahun pada indikator menerima 

bahasa dan keaksaraan. 
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