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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk 
geometri melalui penggunaan puzzle bola pada anak kelompok A Taman Kanak-
kanak ABA Sabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 
2012/2013 pada pembelajaran kognitif.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas, dengan subjek penelitian adalah 24 anak Taman Kanak-kanak ABA 
Sabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten pada semester 2 Tahun Pelajaran 
2012/2013. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran dengan menggunakan 
puzzle bola pada anak kelompok A Taman Kanak-kanak ABA Sabranglor dalam 
pembelajaran kognitif dapat mengembangkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk 
geometri. Pengembangan dalam hasil pembelajaran sebelum dilakukan tindakan 
yang sudah mencapai sebanyak 5 anak (20,8%) pada tindakan siklus I menjadi 13 
anak (54%), kemudian pada tindakan siklus II berkembang lagi menjadi 19 (79,2%). 
Pengembangan kemampuan anak mengenal bentuk-bentuk geometri  pada siklus I 
sebanyak 33,2% dari pra siklus, sedangkan pada siklus II sebanyak 25,2 % dari 
siklus I. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang 
menyatakan “Puzzle Bola dapat mengembangkan kemampuan mengenal bentuk-
bentuk geometri pada anak Kelompok A Taman Kanak-kanak ABA Sabranglor 
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013” terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: geometri, puzzle bola.  

 
 
 
 
 
 

  



A. PENDAHULUAN  

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara 0-6 

tahun atau disebut usia keemasan (golden age), yaitu masa ini merupakan masa 

kritis bagi anak yang apabila kebutuhan tumbuh kembangnya tidak dipenuhi 

dengan baik niscaya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Salah satu aspek perkembangan yang 

perlu mendapatkan stimulus dengan baik adalah aspek perkembangan kognitif 

anak. 

Kognitif merupakan proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 

Pentingnya pengembangan kognitif pada dasarnya dimaksudkan agar anak 

mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya 

sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya tersebut anak akan dapat 

melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sesuai dengan 

kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang harus memberdayakan apa yang ada di 

dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain.  

Pengembangan kemampuan kognitif di Taman Kanak-kanak bertujuan agar 

anak mampu mengolah perolehan belajarnya, menemukan bermacam-macam 

alternatif pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematika, 

pengetahuan ruang dan waktu, kemampuan memilah dan mengelompokkan, dan 

persiapan pengembangan kemampuan berfikir teliti.  

Pengenalan bentuk geometri di Taman Kanak-kanak berupa pengenalan 

bentuk lingkaran, segitiga, dan segiempat. Pembelajarannya dilakukan secara 

terpadu dengan tema dan bidang pengembangan lainnya melalui aktivitas belajar 

sambil bermain. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan 

dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna bagi anak.  Selain faktor pendidik dan metode, penggunaan 

media pembelajaran secara tepat juga berperan penting dalam keberhasilan 

pembelajaran. 

Hasil pengamatan yang dilakukan di Taman Kanak-kanakABA Sabranglor 

dalam proses pembelajaran ditemukan rendahnya kemampuan anak dalam 



mengenal bentuk-bentuk geometri. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan 

pembelajaran konvensional (berpusat pada guru) yang mendominasi, dan 

pemberian tugas, sehingga tidak memberi kesempatan pada anak untuk 

mengemukakan gagasannya sendiri. Dalam penilaian melalui pengamatan 24 

anak yang mengenal geometri hanya 5 anak, sedangkan 19 anak yang lain belum 

mampu mengenal geometri. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator, 

yaitu: 1) kemampuan anak mengelompokkan bentuk-bentuk geometri masih 

rendah, 2) kemampuan anak membedakan benda-benda yang berbentuk geometri 

masih rendah, 3) kemampuan anak dalam membedakan ciri-ciri bentuk geometri 

rendah, dan 4) kemampuan anak dalam menyebutkan benda-benda berbentuk 

geometri masih rendah. 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh penyampaian materi mengenal 

bentuk-bentuk geometrihanya menggunakan media pembelajaran papan geometri 

sehingga anak merasa bosan dan kurang kosentrasi. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Kemampuan Mengenal Bentuk-Bentuk 

Geometri Dengan Menggunakan Puzzle Bola Pada Anak Kelompok A Taman 

Kanak-Kanak ABASabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2012-2013”. 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan agar terarah dan 

batasan-batasan tentang obyek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengembangankemampuan anak mengenal bentuk-bentuk 

geometri melalui penggunaan puzzle bola dan untuk mengetahui persentase 

pengembangan kemampuan anak kelompok A Taman Kanak-kanak ABA 

Sabranglormengenal bentuk-bentuk geometri melalui penerapan puzzle bola. 

 

B. KAJIAN TEORI 

Bentuk adalah penampakan sesuatu, khususnya garis-garis tepinya (seluruh 

informasi geometris yang akan tidak berubah ketika parameter lokasi, skala, dan 

rotasinya dirubah). (id.wikipedia.org). 



Geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, 

sudut, bidang dan ruang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 355).  

Pembelajaran geometri di Taman Kanak-Kanak adalah memperkenalkan 

beberapa bangun datar yaitu lingkaran, segitiga, persegi panjang. Anak 

diharapkan mampu mengenali bentuk-bentuk geometri, mampu membedakan 

benda-benda yang berbentuk geometri dan mampu menyebutkan contoh benda 

lain yang mempunyai bentuk geometri yang sama. 

Kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri adalah kemampuan anak 

dalam menyebutkan benda–benda yang berbentuk geometri, membedakan benda–

benda yang berbentuk geometri, membedakan ciri–ciri bentuk geometri, 

mengelompokkan bentuk–bentuk geometri (lingkaran, segitiga, segi empat, bujur 

sangkar,dan lain–lain). (Dinas Pendidikan, 2012: 66) 

Pada dasarnya kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri termasuk 

karakteristik dalam perkembangan kognitif. Adapun proses kognisi menurut 

Piaget (Sujiono, dkk, 2007: 1.22) meliputi berbagai aspek, seperti: 

1) Persepsi, yaitu anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan 

apa yang ia lihat, dengar dan rasakan sehingga anak akan memiliki 

pemahaman yang utuh dan komprehensif. 

2) Ingatan, yaitu anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan 

kejadian yang pernah dialaminya. 

3) Pikiran, yaitu anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam 

rangka menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 

4) Simbol, yaitu anak memahami berbagai simbol-simbol yang tersebar di dunia 

sekitarnya. 

5) Penalaran, yaitu anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang 

terjadi melalui proses alamiah (spontan) ataupun melalui proses ilmiah 

(percobaan). 

6) Pemecahan masalah, yaitu anak mampu memecahkan persoalan hidup yang 

dihadapinya sehingga pada akhirnya ia akan menjadi individu yang mampu 

menolong dirinya sendiri. 



Menurut Sujiono, dkk (2007: 1.25) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan kognitifdapat dijelaskan antara lain: 1) faktor 

hereditas/Keturunan, 2) faktor Lingkungan, 3) kematangan,kematangan 

berhubungan erat dengan usia kronologis (usia kalender), 4) pembentukan, adalah 

segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan 

intelegensi, 5) minat dan bakat, dan 6) kebebasan, yaitu kebebasan manusia 

berpikir divergen (menyebar). 

Pengembangan kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri, dipandang 

perlu guru menggunakan strategi dan media yang tepat dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu dengan menerapkan permainan puzzle bola. Hal ini dilakukan 

mengingat anak-anak umumnya suka akan permainan yang menarik  dan 

beraneka warna, sehingga media puzzlebola ini efektif dalam pengembangan 

kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri. 

Menurut Schram (Surtikanti, dkk, 2012: 111) media adalah teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.Secara 

harfiah media berarti “perantara”, yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan 

penerima pesan (a receiver). Media pembelajaran pada dasarnya merupakan 

wahan dari pesan yang oleh sumber pesan (guru) ingin diteruskan kepada 

penerima pesan (anak). Pesan yang disampaikan adalah isi pembelajaran dalam 

bentuk tema/topik pembelajaran dengan tujuan agar terjadi proses belajar pada 

diri anak. Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang dibawanya 

(message/sofware). (Zaman, dkk, 2008: 4.13). 

Puzzle merupakan salah satu permainan yang lawas, tapi masih berkembang 

hingga saat ini. Bahkan sekarang bentuknya beraneka ragam dan semakin 

menarik, seperti puzzle binatang, puzzle transportasi, puzzlemengenal serangga, 

dan lain sebagainya. Karena unik dan mudahnya permainan puzzle ini, puzzle 

masih menjadi mainan edukatif paling digemari oleh anak-anak, dan menjadi 

salah satu mainan wajib untuk lembaga pendidikan anak, seperti Pendidikan Anak 

Usia Dini, Taman Kanak-kanak, kelompok bermain, day care, dan sebagainya. 

(http://www.perkembanganbayi.net). 



Bola adalah benda bulat dari karet dan sebagainya yang digunakan untuk 

bermain-main. Bola keranjang adalah cabang olah raga yang berupa permainan 

bola dengan dua buah keranjang bertiang, nilai diperoleh apabila dapat 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan (satu kali masuk nilainya dua). 

(http://www.wikipedia.com). 
Puzzle bola adalah alat permainan edukatif (APE) berbentuk bola 

berlubang-lubang (untuk memasukkan bentuk-bentuk geometri kedalam bola 

tersebut) yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan anak mengenal bentuk-

bentuk geometri tanpa bimbingan sehingga memungkinkan anak bekerja secara 

mandiri.  

Permainan puzzle bola merupakan bentuk permainan yang menantang daya 

kreatifitas dan ingatan anak lebih mendalam dikarenakan munculnya motivasi 

untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah, namun tetap menyenangkan 

sebab bisa diulang-ulang. Bermain dapat memberikan kesempatan kepada anak 

untuk berfikir dan bertindak imajinatif serta penuh daya khayal yang erat 

hubungannya dengan perkembangan kognitif anak. 

Bermain puzzle adalah kegiatan membongkar dan menyusun kembali 

kepingan puzzle menjadi bentuk yang utuh. Kegiatan ini bertujuan melatih 

koordinasi mata, tangan dan pikiran anak dalam menyusun kepingan puzzle yang 

terdiri dari berbagai bentuk yang berbeda dengan cara mencocokkan potongan 

gambar satu dengan lainnya sehingga membentuk satu gambar yang utuh dan 

baik. Puzzle merupakan permainan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan 

anak dalam merangkainya. Dengan terbiasa bermain puzzle, lambat laun mental 

anak juga akan terbiasa untuk bersikap tenang, tekun, dan sabar dalam 

menyelesaikan sesuatu. Kepuasan didapat saat anak menyelesaikan puzzle pun 

merupakan salah satu pembangkit motivasi untuk mencoba hal-hal yang baru 

baginya. (Nilawati, 2012: 29). 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini, adalah:“Melalui 

penggunaan media puzzle bola dapat mengembangkan kemampuan  mengenal 



bentuk-bentuk geometri pada anak kelompok A  Taman Kanak-Kanak ABA  

Sabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak ABA  Sabranglor yang 

terletak di Desa Sabranglor Trucuk Klaten.Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

dilaksanakan pada semester genapselama tiga bulan yaitu bulan Januari-Maret 

tahun ajaran 2012/2013 sampai dengan selesai. 

Subjek penelitianadalah anak kelompok A di Taman Kanak-Kanak ABA  

Sabranglor Trucuk Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 2012/2013 

dengan jumlah anak didik 24 anak, yang terdiri  dari 13 anak laki-laki dan 11 

anak perempuan. 

Model penelitian ini menunjuk pada Arikunto(2009: 16)yang menggunakan 

sistem siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat komponen, yaitu rencana, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat 

dari suatu kenyataan (fakta), dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol 

khusus,atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat “berbicara” banyak 

sehingga perlu diolah lebih lanjut. (http://internet.artikel2.com). Data dalam 

penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sutama, dkk (2012: 27) agar 

data yang diperoleh valid maka dilakukan teknik triangulasi. Data penelitian ini 

dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif yang memberi gambaran 

tentang penggunaan permainan puzzle bola dalam mengenal bentuk geometri. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalahdiharapkan 

dengan menggunakan media puzzle bola, kemampuanmengenal bentuk-bentuk 

geometri anak kelompok A di Taman Kanak-kanak ABA Sabranglor Kecamatan 

Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013 berkembang minimal 75% 

dari 24 anak. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



Berdasarkan pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi yang 

dilakukan sebelum tindakan sesuai dengan jadwal masuk sekolah di Taman 

Kanak-kanak ABA Sabranglor yaitu hari Senin tanggal 18 Februari 2013. 

Langkah awal yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan penelitian tindakan 

kelas adalah melakukan pengamatan terhadap pembelajaran dan wawancara yang 

dilakukan pada anak dan guru kelompok A untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan anak mengenal bentuk-bentuk geometri tanpa menggunakan media 

puzzle bola. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti terkait 

dengan aspek perkembangan anak di sekolah, masalah yang muncul yaitu pada 

aspek perkembangan kognitif khususnya kemampuan anak mengenal bentuk-

bentuk geometri. Sebagian besar anak masih kurang aktif ketika pembelajaran 

sedang berlangsung. Hal ini membuat kegiatan belajar mengajar kurang optimal. 

Dengan demikian anak-anak masih sangat memerlukan adanya bimbingan agar 

anak memiliki kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri dengan baik.  

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkankemampuan 

anak mengenal bentuk-bentuk geometri adalah dengan menerapkan puzzle bola 

dalam kegiatan pembelajaran kognitif. Media pembelajaran puzzle bola ini 

memberikan kemudahan bagi anak dalam mengenal bentuk-bentuk geometri. 

Selain itu penggunaan puzzle bola dalam pembelajaran bagi anak sangat 

menyenangkan dan menarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

puzzle bola dapat membantu anak dalam mengenal bentuk-bentuk geometri 

sehingga hasil belajar anakberkembang. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

persentase rata-rata yang dicapai anak dan peningkatan persentasepencapaian 

keberhasilan anak.  

Hasil belajar yang dicapai pada pra siklus jauh dari indikatorkeberhasilan  (≥ 

75%) yang ditetapkan. Pada tahap pra siklus, persentase rata-rata yang dicapai 

anakdalam satu kelas 54,6% sedangkan anak yang mencapai nilai keberhasilan 

adalah 5anak sehingga persentase keberhasilan yang dicapai hanya sebesar20,8%. 

Siklus I dilaksanakan dengan menggunakan puzzle bola. Hasil belajar yang 

dicapai dengan penggunaan media pembelajaran puzzle bola pada siklus I 

berkembang. Persentase rata-rata yang dicapai anak dalam satu kelas adalah 



70,5% sedangkan jumlah anak yang mencapai nilai keberhasilan adalah 13anak 

sehingga persentase pencapaiannya adalah 54%. Namun hasil belajar yang 

dicapai ini belum dapat mencapai indikator yang ditentukan (≥ 75%). Oleh karena 

hasil belajar pada siklus I belum mencapai nilai keberhasilan yang ditentukan, 

maka penelitian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran siklus II. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II,persentase rata-rata yang 

dicapai anak dalam satu kelasberkembang menjadi 85% sedangkan jumlah anak 

yang mencapai nilai keberhsilan adalah 19 anak(79%). Dengan demikian pada 

siklus II kemampuan anak mengenal bentuk-bentuk geometri telah berkembang 

sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

Perbandingan tingkat kemampuan anak mengenal bentuk-bentuk geometri 

dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Tabel 1.Perbandingan Tingkat Kemampuan Anak Mengenal Bentuk-bentuk 
Geometri pada Pra Siklus, Siklus I, Siklus II 

 

No Kondisi 
Status Pencapaian 

Keterangan Sudah  
mencapai % Belum 

mencapai % 

1 Pra Siklus 5 20,8 19 79,2  
2 Siklus I 13 54 11 46 Berkembang   
3 Siklus II 19 79,2 5 20,8 Berkembang  

Sumber: Data diolah 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pencapaian anak 

mengenal bentuk-bentuk geometri mengalami perkembanganpada siklus II 

sebanyak 6 anak (25,2%), yaitu pada siklus I jumlah anak yang sudah mencapai 

sebanyak 13 anak (54%) menjadi 19 anak (79,2%) pada siklus II. Pencapaian 

jumlah anak tersebut digambarkan melalui diagram batang dan diagram lingkaran 

untuk persentase pencapaian seperti berikut ini.  

 



 
Sumber : Data diolah  

Gambar 1. Diagram BatangKemampuan AnakMengenal Bentuk-bentuk Geometri 
pada Siklus II 

 
Adapun grafik pengembangan kemampuan mengenal bentuk-bentuk 

geometripada anak kelompok A Taman Kanak-kanak ABA Sabranglor dari pra 

siklus sampai tindakan siklus II dapat dilihat melalui grafik berikut. 

 

 
Sumber : Data diolah  

Gambar 2. Kemampuan AnakMengenal Bentuk-bentuk Geometri  

Grafik tersebut di atas memperlihatkan keadaan anak yang sudah mencapai 

dalam kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri dari pra siklus sampai 

tindakan siklus II yang mengalami pengembangan, sedangkan jumlah anak yang 

belum mencapai mengalami penurunan. 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh tadi menunjukkan bahwa kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran puzzle bola 
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dapatmengembangkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri dalam 

pembelajaran kognitif. Hipotesis yang menyatakan bahwa puzzle bola dapat 

mengembangkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri pada 

anakkelompok A Taman Kanak-kanak ABA Sabranglor Tahun Pelajaran 

2012/2013 dapat diterima kebenarannya.  

 

E. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

puzzle bola dapat mengembangkan hasil belajar. Dengan demikian hipotesis 

peneliti dapat diterima kebenarannya, artinya : 

1. Dengan penerapan puzzle bola dalam pembelajaran dapat mengembangkan 

kemampuan anak mengenal bentuk-bentuk geometri. 

2. Perkembangan hasil belajar mengenal bentuk-bentuk geometri yang dicapai 

anak adalah : 

a. Pada siklus I dari 24 anak terdapat 13 anak (54%) yang sudah mencapai 

keberhasilan. Pada siklus I ada peningkatan hasil belajar anak sebesar 

33,2% dari hasil pra siklus (20,8%). 

b. Pada siklus II dari 24 anak terdapat 19 anak (79%) yang sudah mencapai 

keberhasilan. Pada siklus II ada peningkatan hasil belajar anak sebesar 

25% dari hasil siklus I. 
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