
 
 

ABSTRAK 

MUSTIKA AYU, NIM : 1113113024. Pengaruh Metode Bermain Peran Terhadap 
Keterampilan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Ilmi Insani Medan T.A 
2015/2016.Skripsi.Fakultas Ilmu Pendidikan.Unversitas Negeri Medan, 2015. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sebuah masalah adalah keterampilan berbicara 
anak yang belum berkembang dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 
kesempatan yang diberikan guru kepada anak untuk berinteraksi langsung baik dengan guru 
maupun dengan teman bermainnya, kurangnya  penerapan metode pembelajaran yang 
bervariasi, seperti metode bermain peran yang memberikan kebebasan pada anak untuk 
berinteraksi dengan temannya dan menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk terampil 
dalam berhubungan dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keterampilan berbicara  anak usia 5-6 tahun di TK Ilmi Insani Medan.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian post test only control design. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan dua kelas kelompok yang memiliki karakteristik yang sama 
yaitu kelas B1 dan kelas B2.  Penentuan sampel kelas dilakukan secara acak (random) 
dengan jumlah sampel tiap kelas sebanyak 13 anak.Variabel bebas adalah metode bermain 
peran sedangkan variabel terikat adalah keterampilan berbicara. Instrumen pengumpulan 
data yaitu pedoman observasi. Analisis data mengunakan uji-t. Dan observasi dilakukan 
pengobservasi dengan pedoman observasi yang telah disediakan. Dengan taraf nyata α = 
0,05. 

Berdasarkan hasil analisis data  diperoleh rata-rata nilai pada kelas eksperimen 10,07 
dengan nilai rata-rata tertinggi  anak adalah 3 dan nilai rata-rata terendah anak 8, sehingga 
keterampilan berbicara anak pada kelas eksperimen memperoleh perbedaan yang signifikan. 
Sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol 8,38 dengan nilai rata-rata tertinggi 2,5 dan 
nilai terendah 1,5, sehingga keterampilan berbicara anak pada kelas kontrol memperoleh 
perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis menyatakan bahwa 
pembelajaran menggunakan metode bermain peran berpengaruh secara signifikan terhadap 
keterampilan berbicara anak yaitu dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung  >   ttabel  yaitu 
3,869  > 1,711 pada taraf α = 0.05. Dengan demikian metode bermain peran berpengaruh 
secara signifikan terhadap keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun di TK Ilmi Insani Jl. 
Letda Sudjono Medan. 
 

 

 


