
 
 

   ABSTRAK 

Eva Paulina Aprillia Butar Butar, NIM 109113017, Upaya Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Logis Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Metode Bermain 
Peran Di TK Nasional Plus Generasi Bintang Medan T.A 2015/2016 

Masalah dalam penelitian ini adalah :Apakah dengan metode bermain 
peran dapat meningkatkan berpikir logis anak usia 5-6 tahun di TK Nasional Plus 
Generasi Bintang Medan T.A 2015/2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis 
anak usia 5-6 tahun dan penggunaan metode bermain peran. Objek penelitian ini 
adalah metode bermain peran untuk meningkatkan berpikir logis pada anak usia 5-
6 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
adalah seluruh anak kelas usia 5-6 tahun yang berjumlah 23 orang. Penelitian ini 
dilakukan 2 siklus. Setiap siklus 2 kali pertemuan. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan test performance (tes unjuk kerja) dan observasi. 

Hasil analisis siklus I menunjukkan bahwa berpikir logis anak berada pada 
perolehan data yaitu dalam kategori Sangat Baik, tidak terdapat anak yang 
meningkat kemampuan berpikir logisnya. Untuk kategori Baik terdapat 7 orang 
anak dengan persentase 30%. Untuk kategori Cukup terdapat 16 orang anak 
dengan persentase 70%. Dan tidak terdapat anak dalam kategori Kurang dan 
Sangat Kurang. Penelitian dilanjutkan ke siklus II dengan perbaikan kebebasan 
bermain peran.  Setelah siklus II dilakukan telah meningkat terlihat bahwa dalam 
kegiatan bermain peran kategori Sangat Baik terdapat 14 orang anak dengan 
persentase 61%. Pada kategori Baik terdapat 9 orang anak dengan persentase 
39%. Sedangkan tidak terdapat anak pada kategori Cukup, Kurang, dan Sangat 
Kurang, lebih dari setengah anak sudah bisa melakukan kegiatan bermain peran 
untuk meningkatkan berpikir logis dan tidak perlu ada perbaikan lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan metode 
bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis anak usia 5-6 tahun 
di TK Nasional Plus Generasi Bintang Medan T.A 2015/2016. Dengan demikian 
metode bermain peran dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir logis anak usia 5-6 tahun.  

 


