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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BelakangMasalah 

Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak 

usia prasekolah dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan seluruh 

potensinya sejak dini sehingga mereka dapat berkembang secara wajar sebagai 

anak. Aspek perkembangan anak usia dini meliputi sikap perilaku (moral agama, 

sosial emosional, kemandirian) dan kemampuan dasar(bahasa, kognitif, fisik, 

motorik,seni).(Permendiknas, 2009: 1). 

Masitoh (2005: 1) mengungkapkan bahwa Pendidikan di Taman Kanak-

kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang memiliki 

peranan sangat penting untuk mengembangkan kepribadian anak serta 

mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan di 

Taman Kanak-kanak merupakan jembatan antara lingkungan keluarga dengan 

masyarakat yang lebih luas yaitu Sekolah Dasar dan lingkungan lainnya. Sebagai 

salah satu bentuk pendidikan anak usia dini, lembaga ini menyediakan program 

pendidikan dini bagi sekurang-kurangnya anak usia empat tahun sampai 

memasuki jenjang pendidikan dasar. 

Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, 

pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan 

dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan 
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kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang 

diperolehnya dari lingkungan, melalui cara mengamati, meniru dan 

bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh 

potensi kecerdasan anak.  

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 berbagai aspek pertumbuhan dan 

perkembangan anak harus mendapat stimulus yang baik agar dapat berkembang 

secara optimal karena setiap aspek perkembangan saling berhubungan dan 

memiliki keterkaitan satu sama lain. 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. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne (Darsinah, tanpa tahun: 2) bahwa kognitif 

adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada 

waktu manusia sedang berpikir. 

Menurut Woolfolk (Sujiono, dkk, 2007: 1.21) mengemukakan bahwa 

kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi 

dengan lingkungan. 
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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.Lingkup perkembangan kognitif untuk anak usia 4-6 

tahun adalah 1) pengetahuan umum dan sains, 2) konsep bentuk, warna, ukuran, 

dan pola, 3) konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf.  

Pembelajaran adalah proses interaksi anak didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Depdiknas – UU Sisdiknas, 2003: 

4). Pembelajaran menurut behaviorisme adalah upaya pendidik untuk membantu 

anak didik melakukan kegiatan belajar sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku pada anak didik (Tu’u, 2004: 64).  Salah satu pembelajaran yang 

bertujuan untuk menstimulasi perkembangan aspek kognitif adalah pembelajaran 

matematika. Dalam pembelajaran matematika terdapat materi tentang pengenalan 

bentuk geometri. Pengenalan bentuk geometri merupakan salah satu standar isi 

pembelajaran matematika yang direkomendasikan oleh National Council of 

Teacher of Matematics (NTCM). Lebih lanjut disebutkan bahwa pembelajaran 
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untuk anak prasekolah pada standar geometri bertujuan agar anak dapat 

menganalisa karakteristik dan sifat-sifat bentuk geometri dua atau tiga dimensi 

dan mengembangkan argumentasi matematika mengenai hubungan-hubungan 

geometri. (Sriningsih, 2008: 56). 

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. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran pada anak usia Taman Kanak-kanak. 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 tepatjuga berperan 

penting dalam keberhasilan pembelajaran. Selain itu agar tujuan pembelajaran 

tercapai dan terciptanya proses belajar mengajar yang tidak membosankan. 

Digunakannya media dalam pembelajaran yaitu agar dapat menjembatani antara 

konsep-konsep geometri yang abstrak menjadi lebih konkret, sehingga anak 

dapat memahami bentuk-bentuk geometri yang disajikan guru. Oleh sebab itu, 

penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat diperlukan demi 

tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Media pembelajaran merupakan 

hal yang paling penting dalam proses belajar mengajar.Media dapat melayani 

berbagai peranan dalam pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pengembangan 

kognitif anak, media apapun yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar 

di Taman kanak-kanak adalah untuk belajar sambil bermain.  



5 
 

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 

24anak yang mengenal geometri hanya 5 anak, sedangkan 19 anak yang lain 

belum mampu mengenal geometri. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa 

indikator di bawah ini: 

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. 

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-KanakABASabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2012-2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagaiberikut. 

1. Pembelajaran bersifat konvensional (berpusat pada guru). 

2. Anak cenderung bosan dan kurang konsentrasi. 

3. Penggunaan media dalam proses pembelajaran belum optimal. 

4. Kemampuan anak dalam mengenal bentuk-bentuk geometri masih tergolong 

rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan kemampuan mengenal bentuk-

bentuk geometri dengan menggunakan puzzle bola pada anak kelompok A Taman 

Kanak-kanak ABA Sabranglor Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Apakah melalui puzzle bola dapat mengembangkan kemampuan mengenal 

bentuk-bentuk geometri pada anak kelompok ATaman Kanak-kanak ABA 

Sabranglor? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan agar terarah dan 

batasan-batasan tentang obyek yang diteliti.  
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1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perkembanganmengenal bentuk-bentuk geometri melalui puzzle bola.. 

2. Tujuan khususadalah untuk mengetahui perkembangan kemampuan 

mengenal bentuk-bentuk geometri melalui penerapan puzzle bola pada anak 

kelompok A di Taman Kanak-kanak ABA Sabranglor.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat 

mempertajam dan memperkaya khazanah pemikiran dalam rangka 

mengembangkan kemampuan kognitif khususnya mengenal bentuk 

geometri melalui penerapan puzzle bola. 

b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti yang lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak 

1) Membantu dan mendukung proses pembelajaran anak Taman Kanak-

kanak agar lebih baik, menarik, dan jelas menerima pembelajaran 

bentuk-bentuk geometri. 

2) Mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. 

3) Memberi kesempatan pada anak Taman Kanak-kanak untuk 

memperoleh pengetahuan baru dan memperkaya pengalamannya 

dengan berbagai alat dan media baru. 
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b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan kemampuan profesional khususnya dalam upaya 

perbaikan pembelajaran. 

2) Guru lebih kreatif dan inovatif dalam membuat alat peraga dan media 

pembelajaran yang baik dan tepat bagi anak Taman Kanak-kanak. 

c. Bagi Sekolah 

1) Penelitian tindakan ini dilakukan sebagai tolak ukur 

dalampengembangan dan perbaikan mutu pembelajaran 

kognitifindikator mengenal bentuk-bentuk  geometri di Taman Kanak-

kanak ABA Sabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. 

2) Menjadi bahan pembinaan pada guru dalam mengembangkan 

kemampuan kognitif anak melalui permainan puzzle bola. 

d. Bagi Pengambil Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

perpustakaan untuk dijadikan bahan acuan dalam pembuatan pedoman 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran Taman Kanak-kanak. 

 

 

  




