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ABSTRAK

PENGARUH BERMAIN MEDIA MANIPULATIF TERHADAP
PERKEMBANGAN MENGENAL BENTUK GEOMETRI
ANAK USIA 4-5 TAHUN DI TK AMARTA TANI HKTI

BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

Ridha Mentari Dwansi

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya perkembangan mengenal bentuk
geometri pada anak usia 4-5 tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bermain media manipulatif
terhadap perkembangan mengenal bentuk geometri pada anak usia 4-5 tahun.
Metode penelitian yang digunakan adalah Pre- eksperimental dengan desain One
Grup Pretest-Posttest. Penelitian ini dilaksanakan di TK Amarta Tani HKTI
Bandar Lampung. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 - 09
Desember 2016. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 anak. Teknik
pengambilan sampel menggunakan sampling purposive. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis tabel silang, uji-t, dan analisis uji regresi linier sederhana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perkembangan
mengenal bentuk geometri anak sebelum diberi aktivitas bermain media
manipulatif dan sesudah diberi aktivitas bermain media manipulatif dan ada
pengaruh bermain menggunakan media manipuatif terhadap perkembangan
mengenal bentuk geometri anak usia 4-5 tahun.

Kata kunci : anak usia dini, media manipulatif, geometri.
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF PLAYING MANIPULATIVE MEDIA AGAINST
THE DEVELOPMENT FOR KNOWING THE FORM GEOMETRY
CHILDREN IN THE AGE 4-5 YEARS OLD AT KINDERGARTEN
AMARTA TANI HKTI BANDAR LAMPUNG ACADEMIC YEAR

2016/2017

By

Ridha Mentari Dwansi

The problem in this research was the low development for knowing the forms of
geometry in children on age 4-5 years in kindergarten Amarta Tani HKTI Bandar
Lampung. The purpose of this research was to see the effect of the play
manipulative media against the development of the forms of geometry in children
on age 4-5 years. The method that use in this research is Pre-Experimental in
design One Group Pretest-Postest. This research was conducted in kindergarten
Amarta Tani HKTI Bandar Lampung. Time in this study was conducted on
December 6 - 9, 2016. The population in this research were 30 people. The
sampling technique used was purposive sampling. Data were collected by
observation and documentation. Data we use cross analysis table, t-test, and
simple regresi linear. The results of this study indicate that there was a difference
between the development for knowing of the form of geometry children before by
the activity of playing manipulative media and after by play manipulative media
and there was influence play using manipulative media to the development for
knowing of the forms of geometry in children on age 4-5 years.

Keywords : early childhood, manipulative media, geometry.
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MOTTO

“Do what you love and love what you do!”

(Steve Jobs)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah

bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada

Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana

untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur,

bermoral dan bermartabat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Pendidikan harus dimulai sejak masa usia dini, karena pada masa ini anak

mudah menerima rangsangan yang diberikan dan segala potensi yang dimiliki

dapat dikembangkan secara optimal. Program pendidikan untuk anak

merupakan salah satu unsur atau komponen dalam penyelenggaraan

pendidikan anak usia dini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14

menyatakan bahwa :

Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dewasa usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan kutipan di atas, pembinaan yang diberikan berupa rangsangan

yang dapat membantu mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan agar

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya.
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Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2014 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa “Ada enam aspek yang harus

dikembangkan pada anak yaitu aspek perkembangan moral agama, fisik

motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni anak”.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

ada beberapa bagian dari lingkup perkembangan kognitif yaitu berfikir

simbolik, berfikir logis, dan pemecahan masalah. Perkembangan mengenal

bentuk geometri merupakan bagian dari berfikir logis yang didalamnya

terdapat beberapa tingkat pencapaian perkembangan diantaranya adalah

1) mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran,

2) mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari

2 variasi, dan 3) Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna.

Pada kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukan bahwa sebagian

besar anak usia 4-5 tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung belum

dapat meningkatkan perkembangannya dalam mengenal bentuk geometri, hal

ini ditunjukan bahwa sebagian besar anak belum mampu menyebutkan nama

bentuk geometri serta mengurutkan bentuk geometri dengan pola yang sama.

Berdasarkan hasil prapenelitian di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung,

Saat pembelajaran tentang geometri terdapat masih banyak anak yang belum
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mampu menunjukan dengan benar bentuk geometri yang tepat sesuai instruksi

guru, ketika anak diberikan guru instruksi untuk menunjuk bentuk geometri

(segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan persegi empat) sesuai dengan yang

diucapkan oleh guru, terdapat sebagian besar anak yang salah dalam tiga kali

tunjukan diawalnya. Pada saat kegiatan menggambar ulang urutan bentuk

geometri dengan pola yang sama, terdapat anak yang belum dapat

menggambar bentuk geometri dengan benar. Kemudian saat anak diminta

untuk menyebutkan benda yang menyerupai pola geometri (segitiga,

lingkaran, persegi panjang, dan persegi empat) hanya sekitar sembilan anak

yang aktif dalam menjawab pernyataan guru, terlihat bahwa sebagian besar

anak belum mampu mengenali dengan baik bentuk-bentuk geometri yang

diajarkan guru apalagi bila dikaitkan dengan benda nyata.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap perkembangan anak mengenal bentuk

geometri berjumlah 30 anak pada kelompok usia 4-5 tahun. Dapat dilihat dari

tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri Anak Usia 4-5 Tahun di
TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

No Kategori Frekuensi Persentase

1 Berkembang Sangat Baik 5 16,66
2 Berkembang Sesuai Harapan 7 23,33
3 Mulai Berkembang 8 26,66
4 Belum Berkembang 10 33,33

Total 30 100,00
Sumber : Data Hasil Observasi anak pada kelompok usia 4-5 tahun di TK

Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

Berdasarkan hasil observasi awal di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung

terlihat masih banyaknya jumlah anak yang dalam kategori belum
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berkembang. Terdapat 10 anak dengan persentase 33,33% dalam kategori

Belum Berkembang (BB), terlihat bahwa anak masih kesulitan dan kurang

aktif saat pembelajaran yang dimana anak belum mampu dalam menunjukkan

bentuk segi tiga, persegi, dan lingkaran, Menyebutkan bentuk segi tiga,

persegi, dan lingkaran, dan Mengelompokkan bentuk segi tiga, persegi, dan

lingkaran masih rendah. Hal ini diduga karena saat pembelajaran geometri

media yang dipergunakan disekolah hanyalah buku LKS (lembar kerja siswa)

yang harus dikerjakan oleh anak dan penjelasan yang dilakukan oleh guru di

depan kelas dengan menggunakan papan tulis. Minimnya media yang

digunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran menjadikan pembelajaran

bersifat monoton dan menjenuhkan, anak pun terlihat tidak bersemangat dan

bersifat pasif, tanpa adanya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut

aktif dalam proses pembelajaran.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan Pasal 19 Ayat 1, menyatakan bahwa:

Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif dapat dilakukan melalui

kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak dan memotivasi

anak untuk menemukan hal-hal baru. Selain itu, dalam pembelajaran anak

diberikan stimulus agar bakat yang ada pada diri anak dapat berkembang

dengan baik.
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Pada hakikatnya, pembelajaran di pendidikan anak usia dini dilakukan melalui

bermain. Bermain merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan anak,

sehingga bermain merupakan kegiatan yang tidak bisa diabaikan karena

melalui bermain anak beraktivitas secara langsung dan anak berinteraksi

dengan orang lain.

Kegiatan bermain di pendidikan anak usia dini tentunya tidak terlepas dari

media sebagai sarana dalam bermain. Media pembelajaran yang tepat

digunakan di pendidikan anak usia dini adalah media pembelajaran yang

menarik dan menyenangkan bagi anak. Salah satu media pembelajaran yang

dapat digunakan dalam pembelajaran geometri adalah media manipulatif.

Media manipulatif itu sendiri adalah model konkret yang dapat disentuh,

dilihat, dan digerakan oleh anak yang berfungsi untuk membantu anak

memahami berbagai konsep matematika.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai

pengaruh aktivitas bermain media manipulatif terhadap perkembangan

mengenal bentuk geometri anak. Peneliti mengajukan judul “Pengaruh

Bermain Media Manipulatif Terhadap Perkembangan Mengenal Bentuk

Geometri Anak Usia 4-5 Tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017 ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi

sebagai berikut:
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1. Perkembangan anak dalam menunjukkan, menyebutkan dan

mengelompokkan bentuk geometri masih rendah.

2. Anak kurang mampu dalam mencocokan bentuk geometri dengan benda

yang polanya serupa dengan geometri.

3. Media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik.

4. Belum beragamnya kegiatan bermain yang menarik bagi anak untuk

mengembangkan perkembangan mengenal bentuk geometri anak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka Pembatasan masalah dalam

penelitian ini adalah “Aktifitas Bermain Media Manipulatif  dan

Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri Anak Usia 4-5 Tahun di TK

Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”.

D. Perumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, serta pembatasan masalah di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya perkembangan

mengenal bentuk geometri anak. Adapun permasalahannya adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana perbedaan antara perkembangan mengenal bentuk geometri

anak sebelum diberi aktivitas bermain media manipulatif dan sesudah

diberi aktivitas bermain media manipulatif?
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2. Bagaimana pengaruh aktivitas bermain media manipulatif terhadap

perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia 4-5 tahun di TK

Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017?

Atas dasar permasalahan diatas, judul penelitian ini adalah “Pengaruh

Bermain Media Terhadap Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri Anak

Usia 4-5 Tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara perkembangan mengenal bentuk

geometri anak sebelum diberi aktivitas bermain media manipulatif dan

sesudah diberi aktivitas bermain media manipulatif.

2. Untuk mengetahui pengaruh bermain media manipulatif terhadap

perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia 4-5 tahun di TK

Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.

F. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
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1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dalam penilitian ini yakni sebagai

informasi pengetahuan dalam pendidikan anak usia dini untuk

meningkatkan perkembangan mengenal bentuk geometri anak dengan

bermain menggunakan media manipulatif.

2. Manfaat praktis

a. Bagi siswa

Adanya kegiatan bermain media manipulatif maka anak dapat belajar

sambil bermain dalam mpembelajaran mengenal bentuk geometri

seperti segitiga, lingkaran dan persegi.

b. Bagi guru

1) Memberikan wawasan kepada guru tentang pemanfaatan dan

penggunaan media manipulatif sebagai media pembelajaran untuk

mengembankan bentuk geometri.

2) Memberikan wawasan kepada guru tentang kegiatan bermain

yang menyenangkan bagi anak dalam mengembankan bentuk

geometri.

c. Bagi kepala sekolah

Memberikan informasi kepada TK untuk penyediaan media

manipulatif dalam mengembangkan mengenal bentuk geometri agar
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dapat mengembangkan kreatifitas dan kualitas dalam pembelajaran

yang lebih baik.

d. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman yang sangat berharga sebagai calon guru

serta dapat menambah wawasan untuk megembangkan perkembangan

mengenal bentuk geometri anak dengan menggunakan media

manipulatif.

e. Bagi peneliti lain

Dapat digunakan sebagai referensi tentang aktifitas bermain

menggunakan media manipulatif untuk mengembangkan

perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia 4-5 tahun.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Anak usia dini selalu aktif, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang

dilihat dan didengarnya. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin

tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan

fantasi.

Menurut Sujiono (2013 : 6) bahwa :

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu
proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi
kehidupan selanjutnya. Pada masa ini proses pertumbuhan dan
perkembangan dari berbagai aspek sedang dialami anak.

Sedangkan Menurut Isjoni (2011: 24) menyatakan bahwa :

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan
dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itulah, maka
usia dini dikatakan sebagai golden age (usia emas), yaitu usia yang
sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya, usia tersebut
merupakan fase kehidupan yang unik.

Menurut Mutiah (2010 : 2) menyatakan bahwa :

Anak usia dini merupakan usia yang memiliki rentangan waktu
sejak anak lahir hingga usia enam tahun, dimana dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Anak usia dini

adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan

yang dimana anak usia dini harus di stimulus sejak dini  karena masa usia

dini (0-6 tahun) masa keemasan (golden age) yang merupakan masa yang

paling potensial untuk belajar.

2. Karakteristik Belajar Anak Usia Dini

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dalam

berperilaku. Dengan demikian dalam hal belajar anak juga memiliki

karakteristik yang tidak sama pula dengan orang dewasa. Karakteristik

belajar anak merupakan fenomena yang harus dipahami dan dijadikan

acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran untuk anak

usia dini. Adapun karakterisktik belajar anak menurut Hartati (2007 : 24):

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu Yang Besar
2. Merupakan Pribadi Yang Unik
3. Suka Berfantasi Dan Berimajinasi
4. Masa Paling Potensial Untuk Belajar
5. Menunjukan Sikap Egosentrisme
6. Memiliki Rentan Daya Konsentrasi Yang Pendek
7. Sebagai Bagian Dari Makhluk Sosial

Sedangkan karakterisktik belajar anak  menurut Masitoh (2005 : 6) :

1. Anak belajar melalui bermain.
2. Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya.
3. Anak belajar secara alamiah.
4. Anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya

mempertimbangkan keselurahan aspek perkembangan,
bermakna, menarik, dan fungsional.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa anak usia

dini memiliki karateristik cara belajar yang sangat unik dan memiliki rasa

ingin tahu yang sangat kuat terhadap banyak hal, dan mereka senang
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melakukan sesuatu secara spontan dengan apa yang telah mereka

lakukan, dalam kenyataanya anak lebih senang melakukan belajar sambil

bermain tanpa harus selalu melakukan rutinitas belajar yang membuat

anak merasa jenuh oleh karena itu orang tua harus memahami

karakteristik cara belajar anak karena pada hakikatnya orang tua

memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan dan pertumbuhan

anak agar dapat mengembangkan seluruh aspek yang ada pada anak.

3. Model Pembelajaran Anak Usia Dini

Model pembelajaran yang diterapkan bagi anak usia dini dilakukan untuk

mengembangkan perkembangan serta potensi yang terdapat dalam diri

anak. Beraneka ragam model pembelajaran bagi anak usia dini dilakukan

agar dalam proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan

harapan untuk menuju suatu proses perubahan yang lebih baik tentunya

perubahan berupa perkembangan yang baik dalam tiap lingkup

perkembangannya. Menurut Mutiah (2010 : 120) dijelaskan bahwa :

Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang
menggambarkan proses perincian dan penciptaan situasi
lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam
pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada
diri anak.

Menurut Sujiono (2013 : 140) bahwa :

Pembelajaran anak usia dini memiliki dua jenis model yaitu
pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang
berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru di
prakasai oleh Povdov, Skinner, dan para tokoh behavioris lainnya.
Adapun pembelajaran yang berpusat pada anak di prakasai oleh
Piaget, Erikson, Isaacs.
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Sedangkan menurut Wiyani (2016 : 105) :

Sesuai dengan landasan pengembangan pembelajaran anak usia
dini dan secara garis besar akan dikelompokkan dalam tiga model
yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Model Pematangan

Menurut pandangan ini anak memiliki cetak biru (blue print)
pola tingkah laku tertentu.

2. Model Aliran Tingkah Laku Lingkungan
Menurut model ini, anak-anak dilahirkan bagai suatu batu tulis
yang kosong (blank slate), tingkah laku anak yang pasif
dibentuk oleh kondisi lingkungan.

3. Model Interaksi
Model ini beranggapan bahwa perkembangan anak merupakan
hasil perpaduan antara hereditas dan pengaruh lingkungan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan

bahwa terdapat berbagai model pembelajaran bagi anak usia dini yang

dapat diterapkan pada anak. Terdapat maksud tersendiri dari masing-

masing model pembelajaran bagi anak usia dini. Pada penerapannya,

guru dapat mengoptimalkan potensi yang anak miliki sehingga tumbuh

kembang anak dapat berjalan dengan baik melalui model pembelajaran

yang dilakukan secara tepat. Hal tersebut tidak hanya diterapkan oleh

guru dalam pembelajaran di sekolah, melainkan harus dengan adanya

kerjasama antara guru dan orang tua agar tercipta kesinambungan antara

model pembelajaran yang guru terapkan di sekolah dengan model

pembelajaran yang orang tua terapkan di rumah.

B. Teori Belajar

1. Teori belajar Kosntruktivisme

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung tercapainya

proses belajar, melalui lingkungan anak dapat berinteraksi dengan orang
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lain yang akan mempengaruhi setiap perkembangan yang dimiliki anak.

Menurut Conny dalam Isjoni (2011: 76) menyatakan belajar adalah

“membangun (to construct) pengetahuan itu sendiri, setelah dipahami,

dicernakan dan merupakan perbuatan dari dalam diri seseorang (from

within)”.

Menurut Budiningsih (2012 : 64) menyatakan bahwa :

Pandangan konstruktivisme yang mengemukakan bahwa belajar
merupakan usaha pemberian makna kepada siswa oleh kepada
pengalamannya melalui asimililasi dan akomodasi yang menuju
pada pembentukan stuktur kognitifnya, memungkinkan mengarah
pada tujuan tersebut.

Menurut Conny dalam Latif (2013 : 74) bahwa :

Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui
proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan.
Dalam praktiknya teori kontruktivisme dapat terwujud dalam
tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget
dengan “belajar bermakna” dan “belajar penemuan secara bebas”
oleh Jerome Bruner.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar

konstruktivistik menekankan pada peranan utama dalam kegiatan belajar

adalah aktivitas anak dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri,

melalui bahan, media, peralatan, lingkungan dan fasilitas lainnya yang

disediakan untuk membantu pengetahuan anak, sehingga anak menggali

potensinya secara menyeluruh dengan pengaruh lingkungan sebagai

bagian interaksi anak yang merupakan pengembangan aspek kognitif

pada anak.
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2. Teori Belajar Behaviorisme

Proses belajar pada anak usia dini melibatkan anak secara langsung

melalui kegiatan bermain. Pelaksanaan proses pembelajaran tentunya

dapat menghasilkan sebuah perubahan hasil belajar yang dapat dilihat

secara bertahap sesuai dengan proses perkembangan yang dilaluinya

sehingga diharapkan munculnya perubahan tingkah laku.

Menurut Budiningsih (2012 : 30) menyatakan bahwa :

Teori behaviorisme mengatakan bahwa belajar adalah perubahan
tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah
mampu menunjukan perubahan tingkah laku. Pandangan
behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang
berupa stimulus dan kelualaran atau output yang berupa respon.
Sedangkan apa yang terjadi pada stimulus dan respon dianggap
tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati dan diukur.
Yang bisa diamati dan diukur adalah stimulus dan respon.

Sedangkan menurut Conny dalam Isjoni (2011 : 75) :

Behaviorisme adalah aliran psikologi yang memandang bahwa
manusia belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Belajar menurut teori
ini merupakan perubahan perilaku yang terjadi melalui proses
stimulus dan respon yang bersifat mekanis.

Menurut Ibid dalam Fadlillah (2012 : 111) mengemukakan bahwa :

Belajar menurut teori behaviorisme merupakan respon yang akan
berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran
(reward) sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang
mendahului ganjaran tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar

behaviorisme merupakan proses belajar yang dipengaruhi lingkungan

yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku seseorang melalui

rangsangan yang diberikan secara mekanisme. Oleh karena itu,

lingkungan yang diorganisasikan dapat memberi stimulus yang baik.
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Stimulus yang diberikan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang

dapat menghasilkan respon-respon atau hasil sesuai dengan yang

diharapkan.

3. Teori Belajar Humanistik

Teori humanistik merupakan proses belajar dimulai dan ditujukan untuk

kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori

belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang

kajian filsafat.

Fadlilah (2012 : 122) menyatakan bahwa :

Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang menganggap
bahwa tingkah laku individu ditentukan oleh individu itu sendiri,
bukannya orang lain. Dalam teori ini, pembelajaran lebih
melibatkan keseluruhan pribadi peserta didik, seperti intelektual,
emosional dan keterampilan. Di antar tokoh utama dari teori
humanistik adalah Arthur Comb, Abraham Maslow, Carl Ransom
Rogers.

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Budiningsih (2012 : 78)

mengemukakan bahwa :

Menurut teori humanistik tujuan belajar adalah untuk
memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika
siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan
kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara
optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik, maksudnya
teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori

humanistik dapat dipahami bahwa pembelajaran lebih menekankan pada

diri siswa sendiri. Siswalah yang lebih aktif karena guru hanya berperan

sebagai fasilitator yang bertugas mengarahkan, membimbing, dan
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membina peserta didik. Teori juga amat mementingkan faktor

pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar.

4. Teori Belajar Kognitif

Teori ini lebih menekankan proses belajar dari pada hasil belajar. Bagi

penganut aliran kognitivistik belajar tidak sekedar melibatkan hubungan

antara stimulus dan respons. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan

proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut Trianto dalam Fadlilah

(2012 : 108) menyatakan bahwa :

Teori belajar kognitif adalah teori yang memandang perkembangan
kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun
system makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-
pengalaman dan interaksi-interaksi siswa.

Selain itu, menurut Budiningsih (2012 : 51) menyatakan bahwa :

Teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman, yang
tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat
diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dalam bentuk
struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan
dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi
dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang.

Menurut Cohen dalam Masitoh, dkk (2005 : 70) mengungkapkan bahwa:

Model belajar ini secara umum ditandai sebagai tahapan teori yang
menganjurkan bahwa proses berfikir anak dikembangkan melalui
empat tahapan berbeda (tahapan perkembangan kognitif jean
piaget). Menurut pendekatan kognitif, belajar adalah sebagai
perubahan perkembangan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam teori belajar

kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses

perubahan persepsi dan pemahaman dimana ilmu pengetahuan dibangun
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dalam diri seseorang  melalui proses interaksi dan pengalamannya yang

tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur..

Berdasarkan dari beberapa teori belajar di atas, teori belajar yang mendukung

penelitian ini adalah teori belajar konstruktivisme dan teori belajar kognitif,

dimana anak melibatkan proses berpikir dalam mempelajari pengetahuan

mengenal bentuk geometri dan anak dapat mengkonstruksikan pengetahuan

yang telah dibentuk melalui bermain media manipulatif. pada teori belajar

kognitif anak belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon tetapi juga

melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Pembelajaran yang aktif

dengan berfikir logis dan mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.

C. Konsep Perkembangan Kognitif

1. Pengertian Perkembangan Kognitif

Kognitif berkaitan erat dengan proses berpikir. Proses berpikir yang

dilakukan bertujuan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap

dunia sekitar, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya anak

akan dapat menjadi manusia yang dapat berguna bagi lingkungan

sekitarnya. Menurut Susanto (2011 : 52) :

Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran
adalah bagian dari berpikir dari otak, bagian yang digunakan yaitu
untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Pikiran
anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang
pertumbuhannya.

Sejalan dengan Susanto, Sujiono (2009 : 1.3) menyatakan bahwa :
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Kognitif berhubungan dengan intelegensi, kognitif lebih bersifat
pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk
memahami sesuatu sedangkan intelegensi lebih bersifat aktif yang
merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi
tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku.

Menurut Fatimah dalam Fadlillah (2012 : 41) bahwa :

Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang terkait dengan
perkembangan berpikir seseorang. Bisa juga diartikan sebagai
perkembangan intelektual. Terjadinya proses perkembangan ini
dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan
fungsinya secara baik. Misalnya perkembangan untuk menolak dan
menerima sesuatu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan

kognitif pada anak usia dini dapat diartikan perkembangan yang terkait

dengan perkembangan berpikir anak yang merupakan potensi atau daya

untuk memahami sesuatu.

2. Fase – Fase Perkembangan Kognitif pada Anak Usia Dini

Perkembangan terdahulu pada anak akan menjadi dasar bagi

perkembangan selanjutnya. Sehingga baik orang tua maupun guru perlu

mengetahui fase-fase perkembangan anak. Apabila terjadi hambatan pada

perkembangan terdahulu maka perkembangan selanjutnya akan

memperoleh hambatan.

Menurut Piaget dalam Sujiono, dkk (2006 : 3.7) Tahapan perkembangan

kognitif yaitu :

1. Sensorimotor (0-2 tahun) Perkembangan skema melalui refleks-
refleks untuk mengetahui dunianya. Mencapai perkembangan
dalam memersepsikan ketetapan dalam objek.

2. Praoperasional (2-7 tahun) Penggunaan simbol dan penyusunan
tanggapan internal, misalnya dalam permainan, bahasa, dan
peniruan.
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3. Konkret operasional (7-11 tahun) Mencapai perkembangan
untuk berpikir sistematik terhadap hal-hal atau objek-objek yang
konkret. Mencapai perkembangan mengkonservasikan.

4. Formal operasional (11-dewasa) Mencapai perkembangan untuk
berpikir sistematik terhadap hal-hal yang abstrak dan hipotesis.

Sejalan dengan pendapat ahli di atas, menurut Mutiah (2010 : 53) :

Tahap-tahap perkembangan kognitif yakni sebagai berikut :
1. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun)

Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan
mengoordinasikan pengalaman indranya (sensori) seperti
melihat, mendengar dengan gerakan motor (otot)-nya untuk
menggapai, menyentuh dan oleh karenanya disebut sebagai
sensorimotor.

2. Tahap Praoperasional (2-7 tahun)
Pada tahap inilah konsep yang stabil dibentuk, penalaran
mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian
lemah, serta keyakinan terhadap hal magis terbentuk.

3. Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun)
Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan
operasi. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif,
tetapi hanya dalam situasi konkret. Perkembangan untuk
menggolong-golongkan sudah ada, tetapi belum bisa
memecahkan problem-problem abstrak.

4. Pemikiran Operasi Formal Remaja (11-15 tahun)
Pemikiran operasional formal lebih abstrak dari pada seorang
anak. remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret
aktual sebagai dasar pemikiran sebaiknyamereka dapat
memunculkan khayalan, kemungkinan hipotesis atau dalil-
dalil dan penalaran yang abstrak.

Berdasarkan pendapat dari ahli di atas dapat disimpulkan bahwa setiap

anak akan melewati fase-fase perkembangan kognitif sejak ia lahir

hingga dewasa. Perkembangan dapat terjadi dengan optimal apabila

orang tua dan guru saling bekerja sama dalam bentuk perhatian dan

pembelajaran yang dilakukan pada anak. Orang tua merupakan

penunjang utama pada saat anak melewati fase-fase tersebut. Jika orang

tua sudah mendidik anak dengan cara yang tepat, maka tugas guru di

sekolah hanya menyokong keberlanjutannya agar perkembangan kognitif



21

pada diri anak akan terjadi secara optimal terutama pada rentang usia

keemasannya di usia 0-8 tahun.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif

sehingga perlu mengetahui dan memahami hal-hal yang dapat

mempengaruhi prkembangan kognitif anak agar dapat mengantisipasi

keterhambatan proses perkembangan anak.

Sujiono, dkk (2009 : 1.25) faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan kognitif adalah :

1. Faktor hereditas atau keturunan
Diungkapkan bahwa taraf intelegensi seorang anak sudah
ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan.

2. Faktor lingkungan
Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor lingkungan
dimana tempat ia berada.

3. Kematangan
Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis dapat
dikatangan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan
menjalankan fungsinya masing-masing.

4. Pembentukan
Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak yang
mempengaruhi perkembangan intelegensinya.

5. Minat dan Bakat
Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan. Sedangkan
bakat diartikan sebagai perkembangan bawaan, sebagai potensi
yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat
terwujud.

6. Kebebasan
Kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam
berpikir.

Sejalan dengan Sujiono, menurut Susanto (2011 : 59) faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan kognitif adalah :
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1. Faktor Gen atau Hereditas
2. Faktor Kematangan
3. Faktor Minat dan Bakat
4. Faktor Lingkungan
5. Faktor Kebebasan
6. Faktor Pembentukan

Sedangkan menurut Wiyani (2016 : 15) ada dua faktor yang dapat

mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Kedua faktor

tersebut yaitu :

1. Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi
perkembangan kognitif anak usia dini yang berasal dari diri anak
sendiri.

2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi
perkembangan kognitif anak usia dini yang berasal dari luar.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat

banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak.

Hal tersebut tidak dapat diabaikan oleh orang tua serta guru. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat menjadi dasar

untuk mengetahui sebab dimana terdapat anak yang memiliki

perkembangan yang cepat ataupun lambat.

4. Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini

Perkembangan kognitif untuk anak usia dini biasanya berhubungan

dengan ilmu matematika dan sains dikarenakan perkembangan kognitif

itu sendiri melibatkan perkembangan berfikir/intelegensi seseorang.

Dalam pendidikan anak usia dini ilmu matematika dan sains tersebut

diberikan dengan porsi yang sesuai dan cara yang menarik untuk anak

agar anak dapat lebih mudah untuk memahaminya. Ilmu matematika
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dalam pembelajaran untuk anak usia dini dapat disebut dengan

matematika permulaan yang dimana anak dapat belajar matematika

namun masih dalam tahap dasar.

Pengetahuan matematika sudah dapat dikenalkan dan diajarkan pada

anak usia dini. The principles and standards for school mathematics

(prinsip dan standar untuk matematika sekolah) yang dikembangkan oleh

kelompok pendidik dari National Council of Teacher of Mathematics

dalam Triharso (2013 : 49) memaparkan harapan matematika untuk anak

usia dini, yaitu :

Konsep-konsep yang dapat dipahami anak usia dini antara lain:
Bilangan, Aljabar, Penggolongan (Klasifikasi), Membandingkan,
Menyusun atau Menata, Pola-pola, Geometri, Pengukuran, Analisis
dan Probabilitas.

Sedangkan menurut Susanto (2011 : 61) menyatakan bahwa :

Tujuan dari pengembangan kognitif diarahkan pada pengembangan
perkembangan auditori, perkembangan visual, perkembangan
taktik, perkembangan kinestetik, perkembangan aritmatika,
perkembangan geometri, dan perkembangan sains permulaan.

Lestari, K.W. (2011 : 7) menjelaskan bahwa :

Pengetahuan tentang matematika sebenarnya sudah bisa
diperkenalkan pada anak sejak usia dini (usia lahir-6 tahun). Bila
kita berpikir tentang matematika maka kita akan membicarakan
tentang persamaan dan perbedaan, pengaturan informasi/data,
memahami tentang angka, jumlah, pola-pola, ruang, bentuk,
perkiraan dan perbandingan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat tiga aspek pengembangan dalam

perkembangan kognitif yaitu “Belajar dan pemecahan masalah, berfikir

logis, dan berfikir simbolik”. Perkembangan mengenal bentuk-bentuk
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geometri merupakan bagian dari berfikir logis yang didalamnya terdapat

beberapa tingkat pencapaian perkembangan diantaranya adalah

1) mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran,

2) mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang

sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih

dari 2 variasi, dan 3) Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran

atau warna.

Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif bagi anak usia

dini salah satunya adalah ilmu matematika/matematika permulaan yang

salah satunya cabang ilmunya ialah geometri dimana geometri itu sendiri

termasuk dalam ranah perkembangan kognitif dalam aspek berfikir logis

yang membahas tentang mengenal konsep bentuk, warna, dan ukuran.

D. Geometri Anak Usia Dini

1. Pengertian Geometri Anak Usia Dini

Pengertian geometri menurut Wikipedia.org menyatakan “Geometri

(Yunani Kuno: geo-"bumi",-metron "pengukuran") adalah cabang

matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi

relatif tokoh, dan sifat ruang”.

Sedangkan menurut Prihandoko Antonius C. (2006 : 174)

mengungkapkan bahwa :

Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang
diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian
digunakan untuk membentuk garis dan garis akan menyusun
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sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengonstruksi macam-
macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat
dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang.

Menurut Kusni (2008 : 6) menyatakan bahwa :

Geometri adalah struktur matematika yang membicarakan unsur
dan relasi yang ada diantara unsur tersebut. Titik, garis, bidang, dan
ruang merupakan benda abstrak yang menjadi unsur dasar
geometri. Berdasarkan unsur-unsur inilah,didefinisikan pengertian-
pengertian baru atau berdasar pada pengertian baru sebelumnya.

Berdasakan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa geometri

adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang,

komposisi beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungan antara

satu dan lainnya.

2. Jenis-Jenis Geometri Anak Usia Dini

Mengidentifikasi dengan penggolongan bentuk suatu benda dapat

menciptakan pengetahuan jenis-jenis bentuk dari suatu benda. Anak

mulai melihat atribut-atribut yang sama dan berbeda dengan gambar dan

benda-benda yang berada di ingkungan sekitar anak. Jenis-jenis geometri

secara umum yaitu geometri dua dimensi biasa disebut juga bangun datar

dan geometri tiga dimensi yang biasa disebut bangun ruang.

Kusni (2008 : 14) geometri dua dimensi (bangun datar) adalah bangun

yang mempunyai sisi dan sudut, diantaranya :

a. Segitiga adalah bangun yang
memiliki tiga sisi.

Segitiga

b. Jajar Genjang adalah suatu segi
empat yang sisi-sisinya sepasang
sejajar. Jajar Genjang
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c. Persegi Panjang adalah jajar
genjang yang suatu sudutnya siku-
siku. Persegi Panjang

d. Segi Empat adlah suatu jajar
genjang yang dua sisinya berurutan
sama panjang.

Segi Empat

e. Trapesium adalah suatu segi empat
yang memiliki tepat sepasang sisi
yang sejajara. Trapesium

f. Lingkaran adalah garis lengkung
yang bertemu kedua ujungnya yang
merupakan himpunan titik-titik
yang berjarak dari titik tertentu.

Lingkaran

Gambar 1. Jenis-Jenis Geometri

3. Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri Anak Usia Dini

Lestari, K.W. (2011 : 14) menjelaskan bahwa :

Mengenal bentuk-bentuk geometri anak usia dini meliputi segitiga,
segi empat, persegi, dan lingkaran yang sama dan posisi dirinya
dalam suatu ruang. Anak bisa paham tentang pengertian ruang yang
dimaksud di sini ketika mereka sadar akan posisi dirinya
dihubungkan dengan benda-benda dan penataan di sekelilingnya.
Anak belajar tentang lokasi/tempat dan letak/posisi, seperti: di atas,
di bawah, pada, di dalam, di luar. Selain itu, anak juga belajar
tentang pengertian jarak, seperti: dekat, jauh, dll.

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Triharso (2013 : 50) menyatakan

bahwa :

Dalam membangun konsep geometri pada anak dimulai dari
mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan dan
memisahkan gambar-gambar biasa seperti, segi empat, lingkaran,
dan segitiga. Belajar konsep letak, seperti di bawah, di atas, kiri,
kanan, meletakkan dasar awal memahami geometri.

Mengenalkan bentuk-bentuk geometri pada anak usia dini sangat

berpengaruh untuk ke jenjang selanjutnya. Mengenalkan bentuk-bentuk
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geometri bisa menggunakan cara bermain sambil belajar. Dinas

Pendidikan dalam Patmawati (2016 : 28) Perkembangan mengenal

bentuk-bentuk geometri anak usia dini adalah :

Perkembangan 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, persegi
panjang, dan lain-lain).

Menurut Susanto (2011 : 63) perkembangan geometri yang harus

dikembangkan pada anak usia dini antara lain :

1. Memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya.
2. Mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya.
3. Membandingkan benda menurut ukuran besar, kecil, panjang,

lebar, tinggi, dan rendahnya.
4. Mengukur benda secara sederhana.
5. Mengerti dan menggunakan bahasa ukuran, seperti besar-kecil,
6. tinggi-rendah, dan panjang-pendek.
7. Menciptakan bentuk dari kepingan geometri.
8. Menyebut benda-benda yang ada di sekitarnya sesuai dengan

bentuk geometri.
9. Mencontoh bentuk-bentuk geometri.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan

mengenal bentuk geometri adalah proses pengenalan bentuk, warna, dan

ukuran geometri dalam menunjukkan, memilih, menyebutkan dan

membedakan, mengelompokkan bentuk-bentuk geometri seperti

lingkaran, segi empat dan segitiga sesuai dengan warna, bentuk, dan

ukuran geometri. Berdasarkan pendapat diatas peneliti mentitik fokuskan

Perkembangan mengenal bentuk geometri anak untuk dapat memilih,

menyebutkan, dan mengelompokan bentuk-bentuk geometri seperti

lingkaran, persegi panjang, persegi empat, segitiga.
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E. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk

saluran kepada siswa dibutuhkannya suatu media pembelajaran agar

tercapainya tujuan pembelajaran dan memudahkan siswa dalam belajar.

Guru juga harus mampu mengembangkan alat-alat yang tersedia, guru

juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media

pembelajaran. menurut Gerlach, dkk dalam Latif (2013 : 151)

mengumkapkan bahwa “media bila dipahami secara garis besar adalah

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat

siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap”.

Sedangkan menurut Fadlillah (2012 : 207) bahwa :

Media merupakan suatu alat yang dijadikan sebagai sarana
perantara untuk menyampaikan sebuah pesan, supaya pesan yang
diinginkan dapat tersampaikan dengan tepat, mudah, dan diterima
serta dipahami sebagaimana mestinya.

Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2008 : 3) mengatakan bahwa “media

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh

perkembangan, keterampilan, atau sikap”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media

pembelajaran sebagai bentuk penyaluran pesan untuk penyampaian

pembelajaran atau informasi agar dapat mendorong keinginan anak untuk

belajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian, melalui
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media pembelajaran diharapkan agar siswa dapat memperoleh hasil dari

proses dalam pembelajaran dan hasil sesuai dengan yang ingin

dicapainya.

2. Prinsip – Prinsip Media Pembelajaran

Suatu media akan dapat berfungsi dengan baik manakala digunakan

dengan baik dan benar. Selain itu, sangat dipengaruhi pula dalam

pemilihan media yang tepat. Apalagi untuk pembelajaran pendidikan

anak usia dini, sangat diperlukan media khusus yang mengacu pada

karakteristik anak. Sebab, apabila media tidak digunakan dengan benar

dan terjadi kesalahan dalam pemilihan media, pesan-pesan yang

diberikan tidak akan tersampaikan kepada siswa dengan optimal.

Menurut Asnawir, dkk dalam Fadlillah (2012 : 209) ada beberapa prinsip

dalam penggunaan media pembelajaran yang perlu diperhatikan, di

antaranya sebagai berikut :

1. Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai
bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran.

2. Media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar.
3. Guru hendaknya menguasai teknik-teknik dari suatu media

pengajaran yang digunakan.
4. Guru seharusnya menghitungkan untung ruginya pemanfaatan

suatu media pengajaran.
5. Penggunaan media pengajaran harus diorganisasikan secara

sistematis bukan sembarang menggunakannya.
6. Guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan

dan memperlancar proses belajar mengajar dan dapat
merangsang siswa dalam belajar.

Sedangkan menurut Latif (2013 : 157) dalam pembuatan media

pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan :
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1. Media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna.
2. Bahan mudah didapat dilingkungan sekitar lembaga PAUD dan

murah atau bisa dibuat dari bahan bekas/sisa.
3. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak.
4. Dapat menimbulkan kreativitas, dapat dimainkan sehingga

menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya khayal
dan daya imajinasi serta dapat digunakan untuk bereksperimen
dan bereksplorasi.

5. Sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana
6. Dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal.
7. Dibuat sesuai tingkat perkembangan anak.

Menurut Gerlach dan Ely dalam Arsyad, (2014:15) mengemukakan

bahwa terdapat tiga prinsip karakteristik media berdasarkan petunjuk

dalam penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi

pembelajaran, dimana ketika guru tidak mampu atau kurang efektif dapat

melakukannya secara langsung. Ketiga karakteristik atau ciri media

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ciri fiksatif, yang menggambarkan kemampuan media untuk
merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu
peristiwa atau obyek.

b. Ciri manipulatif, yaitu kamampuan media untuk
mentransformasi suatu obyek, kejadian atau proses dalam
mengatasi masalah ruang dan waktu.

c. Ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media
mentransportasikan obyek atau kejadian melalui ruang, dan
secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar
siswa, diberbagai tempat, dengan stimulus pengalaman yang
relatif sama mengenai kejadian tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip media

pembelajaran harus diambil sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

anak, pada dasarnya pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah

sederhana yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang

diinginkan.
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3. Manfaat Media Pembelajaran

Proses pembelajaran dengan media sangat diperlukan, guna

memperlancar proses komunikasi pembelajaran. Melalui media,

pembelajaran akan dapat lebih terarah sesuai tujuan yang dikehendaki.

Media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan

perkembangan anak, karena media pembelajaran memiliki keterkaitan

dan harus mempunyai manfaat dalam pembelajaran sehingga media yang

digunakan lebih efektif dan efesien.

Menurut Badru dalam Latif (2013 : 165) banyak manfaat yang dapat

diperoleh dengan memanfaatkan media dalam pembelajaran, yaitu :

1. Pesan/informasi pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih
jelas, menarik, konkret dan tidak hanya dalam bentuk kata-kata
tertulis atau lisan belaka (verbalistis).

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra.
3. Meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar.
4. Menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar.
5. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa

dengan lingkungan dan kenyataan.
6. Memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut

perkembangan dan minatnya.
7. Memberikan perangsang, pengalaman, dan persepsi yang sama

bagi siswa.

Sementara itu menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2014 : 25)

mengemukakan beberapa manfaat media, yaitu :

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar.
2. Pembelajaran dapat lebih menarik.
3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori

belajar.
4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek.
5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan.
6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana

pun diperlukan.
7. Sikap positif siswa terhadap materi pelajaran serta proses

pembelajaran dapat ditingkatkan.



32

8. Peranan guru ke arah yang positif

Sedangkan menurut Sudjana dan Rivai dalam Arsyad (2014 : 28)

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa,

yaitu :

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga
dapat menumbuhkan motivasi belajar.

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai
dan mencapai tujuan pembelajaran

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru,
sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga,
apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran.

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab
tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain
seperti mengamati, melakukan, mendemontrasikan,
memerankan, dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat di atas, maka kesimpulan dari manfaat

penggunaan media pembelajaran adalah di dalam proses belajar mengajar

dapat mengarahkan perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi

untuk belajar dan materi yang diajarkan akan lebih jelas, cepat dipahami

sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa. Dengan adanya media

pembelajaran juga akan menciptakan metode mengajar yang bervariasi

sehingga tidak membuat siswa bosan saat berada dikelas.

F. Media Manipulatif

1. Pengertian Media Manipulatif

Media manipulatif merupakan media pembelajaran karena media

manipulatif selalu digunakan guru sebagai alat bantu guru dalam
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menerangkan berbagai materi pembelajaran. Media manipulatif menurut

Seefeldt dan Wasik (2008 : 128) bahwa :

Media manipulatif adalah semua alat permainan yang berbentuk
kecil dan dapat diletakkan di atas meja sehingga membantu anak
terampil bekerja dan mengembangkan daya pikirnya atau dapat
membantu membentuk pola berfikir sistematis.

sejalan dengan hal tersebut menurut Muhsetyo, dkk (2012 : 2.31)

mendefinisikan bahwa “media manipulatif adalah bahan yang dapat

dimanipulasikan dengan tangan, diputar, dipegang, dibalik, dipindah,

diatur atau ditata atau dipotong-potong”.

Menurut Rahmawati dalam Kariza (2015 : 29) menyatakan bahwa “alat

peraga manipulatif adalah suatu benda yang dimanipulasi oleh guru

dalam menyampaikan pelajaran matematika agar siswa mudah

memahami suatu konsep”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan media manipulatif

adalah semua benda/model konkrit yang dapat disentuh, dilihat, dan

dirasakan oleh anak serta berfungsi untuk membantu anak memahami

suatu konsep.

2. Berbagai Macam Media Manipulatif

Berbagai macam media manipulatif dalam pembelajaran matematika

anak usia dini menurut Seefeldt dan Wasik (2008 : 129) yaitu :

1. Berbagai kegiatan papan hitung 10 & 5
2. Berbagai kegiatan mozaik, mozaik kubus, terbatas, bebas
3. Berbagai kegiatan puzzle yang terbuat dari karton, hardboard,

tripleks dengan bermacam-macam tingkat kesulitan
4. Kegiatan sekrup-menyekrup. Belilah sekrup yang ada di pasaran



34

5. Kegiatan menyusun, memasang, cangkir, dan cawan, gelas,
kaleng

6. Kegiatan menjahit : memasukkan, meronce monte, makaroni,
potongan sedotan plastik, manik-manik

7. Kegiatan mengelompokkan: melaksanakan klasifikasi kancing,
biji, bentuk geometri, benda-benda kecil Kegiatan lotto yang
sama, lotto yang sejenis, lotto pandanan

8. Kegiatan memainkan boneka : boneka tangan, boneka kaos kaki,
boneka jari, boneka sendok kayu, boneka kertas, boneka
tongkat, boneka kantung kertas. Kegiatan matematika dan
menghitung, tutup botol, biji-biji, kerang, sendok es krim, lidi,
kancing, tusuk gigi, batu kerikil, binatang kecil-kecil, dan
benda-benda plastik kecil.

Sejalan dengan Anggraeni, Muhsetyo, dkk (2012 : 4.21) mengungkapkan

“berbagai contoh bahan manipulatif, jenisnya kertas, karton, kelereng,

kerikil, manik-manik, buku, pensil, butiran, kayu, kawat, lidi atau

bungkus makanan”.

Menurut Kariza (2015 : 29) mengungkapkan :

Berbagai macam alat permainan manipulatif adalah papan hitung,
kartu angka, puzzle, mozaik, balok ukur, menara gelang, lotto
bergambar, manik-manik, roncean, bijibijian, sendok atau stik es
krim dan benda-benda lainnya.

Adapun media manipulatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kegiatan bermain kepingan bentuk geometri yang terbuat dari papan

duplek dan kertas berwarna.

3. Manfaat Media Manipulatif

Manfaat penggunaan media manipulatif dalam pembelajaran matematika

di PAUD menurut James dalam Anggaraeni (2011 : 30) yaitu untuk :

1. Mengenalkan simbol matematika melalui situasi nyata
2. Mengajarakan perkembangan pemecah masalah
3. Memperjelas dan memberi kemudahan baik bagi anak maupun

guru pada saat mengenalkan konsep matematika
4. Menghindari verbalisme dalam pembelajaran matematika
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5. Memberi kemudahan bagi guru dalam mempresentasikan materi
pembelajaran di kelas

6. Mengajarkan berbagai cara pemecahan masalah
7. Menyimbolkan prmasalahan matematika dengan cara yang

berbeda
8. Pengajaran akan lebih menarik perhatian anak sehingga

menumbuhkan motivasi belajar
9. Mengaktifkan respon peserta didik

10. Menyediakan stimulus belajar
11. Proses pembelajaran memiliki nilai yang tinggi.

Sedangkan menurut Kariza (2015 : 29) mengungkapkan bahwa :

Keunggulan media manipulatif adalah sebagai berikut:
1. Keunggulan alat peraga manipulatif adalah dapat membantu

mengvisualkan konsep yang abstrak kepada siswa sehingga
siswa dapat memahami suatu konsep pembelajaran matematika.

2. Selain itu alat peraga manipulatif dipakai bukan saja untuk
pelajaran matematika tetapi pelajaran lain yang terkait sesuai
dengan tema.

Menurut Muhsetyo, dkk (2012 : 2.20) mengungkapkan bahwa :

Media Bahan manipulatif berfungsi untuk menyederhanakan
konsep-konsep yang sulit atau sukar, menyajikan bahan yang relatif
abstrak menjadi lebih nyata, menjelaskan pengertian atau konsep
secara lebih konkrit, menjelaskan sifat-sifat tertentu yang terkait
dengan pengerjaan hitung dan sifat-sifat bangun geometri, serta
memperlihatkan fakta-fakta.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media manipulatif memiliki

banyak manfaat dalam proses pembelajaran termasuk pembelajaran

mengenal bentuk geometri, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik

mungkin sesuai dengan materi yang akan disampaikan.

4. Bermain Media Manipulatif

Bermain menggunakan media manipulatif berupa kegiatan main yang

akan mengoptimalkan kemampuan mengenal bentuk geometri anak.

Menurut Seefeldt & Wasik (2008 : 126) mengungkapkan bahwa :
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Dalam bermain media manipulatif untuk anak, anak harus terlihat
aktif dan kreatif dengan antusias yang tinggi ketika melakukan
permainan alat manipulatif. Media manipulatif pun harus
disesuaikan  untuk memenuhi pengertian suatu konsep yang
diberikan.

Aktivitas bermain media manipulatif dengan kegiatan bongkar dan

menyusun kembali kepingan menjadi bentuk utuh. Posisi awal kepingan

bentuk geometri yang dalam keadaan acak-acakan bahkan keluar dari

tempatnya anak akan merasa tertantang untuk karena hal ini yang

mendorong anak untuk berfikir agar pikirannya terwujud secara nyata.

Kegiatan main ini harus dirancang dengan baik agar memperoleh tujuan

yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam

melaksanakan kegiatan bermain menggunkan media manipulatif ini

meliputi beberapa langkah-langkah main, diantaranya :

1. Guru menata lingkungan main anak.

2. Guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam

bermain.

3. Guru mengumpulkan anak-anak sembari menjelaskan aturan bermain.

4. Anak bermain dengan media.

5. Lepaskan kepingan-kepingan bentuk geometri dari tempatnya.

6. Acak kepingan-kepingan bentuk geometri tersebut.

7. Mintalah anak untuk menyusunkan kembali kepingan-kepingan

bentuk geometri.

8. Berikan tantangan pada anak untuk menyusun kepingan bentuk

geometri.

9. Guru mengawasi ketika anak bermain.
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G. Bermain Anak Usia Dini

1. Pengertian Bermain Anak Usia Dini

Menurut docket dan fleer dalam Sujiono (2013 : 144) “Bermain

merupakan kebutuhan anak, karena melalui bermain anak akan

memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan perkembangan

dirinya”.

Dunia anak adalah dunia bermain dan setiap anak ingin selalu bermain,

karena dengan bermain anak merasa rileks dan senang. Di manapun,

dalam kondisi apapun anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat

dijadikan mainan. Melalui kegiatan bermain anak juga mampu

menegmbangkan kosa kata, membentuk ototnya, melatih imajinasi, dan

mempelajari perkembangan sosialnya seperti kerja sama dan berbagi

serta serta berlatih memecahkan masalah melalui bermain.

Menurut Tedjasaputra (2001 : 38) bahwa :

Bermain merupakan pengalaman belajar yang sangat berguna
untuk anak, misalnya saja memperoleh pengalaman dalam
membina hubungan dengan sesama teman, menambah
perbendaharaan kata, menyalurkan perasaan-perasaan tertekan.

Sedangkan menurut Depdiknas dalam Fadlillah (2014 : 25) “Bermain

adalah aktivitas yang membuat hati seorang anak menjadi senang,

nyaman dan bersemangat. Bermain mempunyai makna penting bagi

pertumbuhan anak”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, bermain

merupakan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan anak, sehingga bermain
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merupakan kegiatan yang tidak bisa diabaikan karena melalui bermain

anak beraktivitas secara langsung atau spontan, dimana seorang anak

berinteraksi dengan orang lain dan memperoleh pengetahuan yang dapat

mengembangkan perkembangan dirinya.

2. Manfaat Bermain Anak Usia Dini

Bermain yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya akan

disukai oleh anak-anak usia dini, melainkan juga sangat bermanfaat bagi

perkembangan anak. Untuk itu, ada baiknya bila bermain ini

diaplikasikan di setiap kali pembelajaran anak usia dini.

Tedjasaputra (2001 : 39) memaparkan manfaat bermain untuk

mengembangkan berbagai macam aspek perkembagan anak, seperti :

1. Manfaat motorik, yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-
nilai positif mainan yang terjadi pada jasmani anak.

2. Manfaat afeksi, yaitu manfaat permainan yang berhubungan
dengan perkembangan psikologis anak.

3. Manfaat kognitif, yaitu manfaat mainan untuk perkembangan
kecerdasan anak, yang meliputi perkembangan imajinatif,
pembentukan nalar, logika, maupun pengetahuan-pengetahuan
sistematis.

4. Manfaat spiritual, yaitu manfaat mainan yang menjadi dasar
pembentukan nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak
manusia.

5. Manfaat keseimbangan, yaitu manfaat mainan yang berfungsi
melatih dan mengembangkan panduan antara nilai-nilai positif
dan negatif dari suatu mainan.

Menurut Triharso (2013 : 10) bermain memberikan banyak manfaat yang

dapat menunjang perkembangan anak. Berikut manfaat-manfaat bermain

bagi perkembangan anak :

1. Bermain mempengaruhi perkembangan fisik anak.
2. Bermain dapat digunakan sebagai terapi.
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3. Bermain meningkatkan pengetahuan anak.
4. Bermain melatih penglihatan dan pendengaran.
5. Bermain mempengaruhi perkembangan kreativitas anak.
6. Bermain mengembangkan tingkah laku sosial anak.
7. Bermain mempengaruhi nilai moral anak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat bermain

dapat memberikan stimulasi bagi perkembangan otak anak. Bermain bagi

anak memberikan manfaat bagi perkembangan dan keseimbangan otak

anak sehingga dalam perkembangan otak tersebut berpengaruh terhadap

tingkah laku, moral, kognitif, kreativitas, pengetahuan, motorik dan

perkembangan fisik.

3. Jenis-Jenis Bermain Anak Usia Dini

Bermain merupakan kegiatan yang snagat penting bagi pertumbuhan dan

perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas

keputusan anak sendiri bermain harus dilakukan dengan rasa sehingga

semua kegiatan bermain yang menyenangkan akan menghasilkan proses

belajar anak. Menurut Hartati (2007 : 119) jenis-jenis bermain yakni :

a. Bermain Fungsional
Pengulangan pada gerakan-gerakan otot dengan atau tanpa
menggunakan objek. Misalnya; (a) berlari dan melompat, (b)
berkumpul dan bertepuk, (c) memanipulasi objek atau benda, (d)
bermain informal (berbaris)

b. Bermain Konstruksi
Menggunakan benda (balok, lego, tinkertoys) atau bahan-bahan
(pasir, play-doh, cat) untuk membuat sesuatu.

c. Bermain Dramatik
Bermain peran dan atau berpura-pura misalnya melibatkan; (a)
bermain peran: berpura-pura menjadi orang tua, bayi, hiu,
pahlawan, atau monster; (b) berpura-pura: berpura-pura
mengendarai mobil (gerakan tangan) atau menyuntik dengan
menggunakna pensil (menggunakan benda). Menggunakan
miniature sebagai wakil dari objek nyata (mobil-mobilan, setrik-
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setrikaan) tidak dinyatakan sebagai bermain dramatic jika fakti
tidak menunjukan adanya peran atau berpura-pura.

Sedangkan menurut Tedjasaputra (2001 : 53) menyatakan bahwa :

Kegiatan bermain menurut jenisnya terdiri atas :
1. Bermain aktif

Kegiatan bermain aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang
banyak melibatkan aktivitas tubuh atau gerakan-gerakan tubuh.

2. Bermain pasif
Bermain pasif dapat diartikan sebagai kegiatan yang tidak
terlalu banyak melibatkan aktivitas fisik. Contohnya menonton
film.

Berdasarkan beberapa jenis main diatas dapat disimpulkan bahwa salah

satu jenis main yang dapat menstimulus perkembangan anak adalah

bermain fungsional yang dimana anak bermain aktif dalam gerakan-

gerakan dengan atau tanpa menggunakan objek. Aktivitas permainan

yang dapat dilakukan salah satunya ialah memanipulasi benda atau objek.

Aktivitas tersebut sesuai dengan kegiatan bermain media manipulatif.

H. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Waskinah Imas pada

tahun 2013 dalam penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan

Pemahaman Geometri Di Taman Kanak-Kanak Melalui Media

Manipulatif”. Subjek penelitian anak kelompok B TK Nurul Iman yang

berjumlah 15 orang anak. Persentase peningkatan jumlah anak yang

dikategorikan Sempurna (sesuai indikator dalam melakukan kegiatan)

dimana hasilnya pada kegiatan siklus I jumlah anak yang dalam kategori

sempurna sekitar 33,33%, kegiatan siklus II sebesar 60%, dan kegiatan

siklus III sebesar 82,66%.
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2. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Anggraeni Reni Siti

Rahmi pada tahun 2011 dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh

Penggunaan Media Manipulatif Terhadap Perkembangan Mengenal

Konsep Bilangan Pada Anak Usia Dini”. Terdapat pengaruh yang

signifikan terhadap perkembangan mengenal konsep bilangan pada anak

usia dini di kelompok kontrol yang tidak menggunakan media

manipulatif dan di kelompok eksperimen yang menggunakan media

manipulatif. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata kelompok eksperimen

pre-test 20,8000 berubah menjadi 37,7000 pada saat post-test, sedangkan

pada kelompok kontrol pre-test 19,4545 berubah menjadi 22,6364 pada

saat posttest.

3. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Patmawati Renia pada

tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Bermain Puzzle

Dengan Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri Pada Anak Usia Dini

di TK Dharma Wanita Persatuan Sukarame Bandar Lampung”. Metode

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian assosiatif. Teknik

pengumpulan data menggunakan teknik observasi. Teknik analisis data

menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil uji regresi linier

sederhana menunjukkan bahwa ada hubungan bermain puzzle dengan

perkembangan mengenal bentuk geometri pada anak usia 3-4 tahun.

Berdasarkan penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada

penelitian pertama menggunakan media manipulatif dalam meningkatkan

pengenalan bentuk geometri pada anak, sedangkan pada penelitian kedua
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menggunakan media manipulatif dalam meningkatkan konsep bilangan, dan

pada penelitian ketiga meningkatkan perkembangan mengenal bentuk

geometri dengan bermain puzzle. Mengacu pada penelitian di atas, maka pada

penelitian ini peneliti menggunakan media manipulatif sebagai media

bermain untuk meningkatkan perkembangan mengenal bentuk geometri anak.

Selain itu, waktu, tempat dan subyek penelitian yang digunakan peneliti juga

berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

I. Kerangka Pikir Penelitian

Geometri adalah hal yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi

beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungan antara satu dan

lainnya. Mengenal bentuk-bentuk geometri anak usia dini meliputi segitiga,

persegi, dan lingkaran. Geometri itu sendiri merupakan bagian dari

perkembangan kognitif yang tergolong dalam lingkup berpikir logis. Dalam

lingkup ini, terdapat beberapa aspek diantaranya mengenai konsep bentuk,

warna, dan ukuran.

Diperlukan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk

anak agar pembelajaran mengenal bentuk geometri lebih mudah diterapkan di

PAUD. Oleh karena itu pembelajaran mengenal bentuk geometri di PAUD

harus menerapkan unsur belajar sambil bermain, serta harus menyediakan

media yang mendukung untuk lebih mempermudah anak dalam kegiatan

mengenal bentuk geometri. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran,

perasaan, perhatian serta kemampuan si anak sehingga dapat mendorong
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terjadinya proses belajar. Salah satu media yang efektif digunakan dalam

pembelajaran mengenal bentuk geometri adalah media manipulatif.

Media manipulatif adalah semua benda/model konkrit yang dapat disentuh,

dilihat, dan dirasakan oleh anak serta berfungsi untuk membantu anak

memahami suatu konsep. Melalui media manipulatif pembelajaran akan lebih

menarik dan menyenangkan karena anak terlibat langsung dan aktif dalam

permainan. Anak akan lebih tertarik dan lebih antusias untuk belajar dengan

cara yang menyenangkan yaitu dengan belajar sambil bermain. Sehingga

ketika anak sudah tertarik dalam melakukan kegiatan pembelajaran

perkembangan anak pun akan berkembang secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

J. Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah selanjutnya dalam

penelitian setelah tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang sudah

dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Perkembangan Mengenal
Bentuk Geometri (Y)

Bermain Media
Manipulatif (X)
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1. Hipotesis pertama :

Ha :  Terdapat perbedaan antara perkembangan mengenal bentuk geometri

anak sebelum diberi aktivitas bermain media manipulatif dan

sesudah diberi aktivitas bermain media manipulatif.

Ho :  Tidak terdapat perbedaan antara perkembangan mengenal bentuk

geometri anak sebelum diberi aktivitas bermain media manipulatif

dan sesudah diberi aktivitas bermain media manipulatif.

2. Hipotesis kedua :

Ha : Ada pengaruh bermain menggunakan media manipuatif terhadap

perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia 4-5 tahun di TK

Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun ajaran 2016/2017.

Ho : Tidak ada pengaruh bermain menggunakan media manipuatif

terhadap perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia 4-5

tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Ajaran

2016/2017.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode

penelitian eksperimental. Metode ini menggunakan metode Pre-Experimental

Designs, menurut Sugiyono (2016 : 109) :

Dikatakan Pre-Experimental Designs, karena desain ini belum
merupakan eksperimen sungguh-sungguh dan masih terdapat variabel
luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.
Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan
semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat
terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih
secara random.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, desain eksperimen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pre-experimental design. Hal tersebut dikarenakan dalam

penelitian ini hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen

(perkembangan mengenal bentuk geometri) bukan hanya dipengaruhi oleh

variabel independen (bermain media manipulatif) melainkan masih ada

variabel luar yang ikut berpengaruh dalam terbentuknya variabel dependen.

Bentuk pre-experimental design yang digunakan dalam penelitian ini adalah

One Grup Pretest-Posttest. Menurut Sugiyono (2016 : 110) :

Pada penelitian ini, diberikan Pre-Test sebelum diberi perlakuan.
Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena
dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan desain
ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 3. Desain Penelitian

Keterangan :

O1 : Pre-Test diberikan sebelum menggunakan media manipulatif
X : Pemberian atau penggunaan media manipulatif
O2 : Post-Test diberikan setelah menggunakan media manipulatif

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Amarta Tani HKTI Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 8 kali pertemuan pada semester genap tahun

pelajaran 2016/2017. Dengan pembagian waktu 4 kali pertemuan

sebelum diberikan perlakuan dan 4 kali pertemuan sesudah diberikan

perlakuan.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penelitian Pendahuluan

a. Peneliti membuat surat izin penelitian terlebih dahulu.

b. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi sekolah,

sarana dan prasarana, jumlah guru, cara mengajar guru, jumlah siswa

X
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yang akan dijadikan subjek penelitian dalam kelas eksperimen, dan

mengumpulkan nilai pretest.

2. Tahap Persiapan

a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH).

b. Menyiapkan instrumen penilaian.

c. Menyiapkan media manipulatif berupa puzzle geometri.

3. Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan posttest pada kelas eksperimen.

b. Mengumpulkan, mengolah, dan mengenalisis data hasil pretest dan

posttest yang diperoleh dengan lembar observasi/ pedoman observasi.

c. Membuat laporan hasil penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016 : 117) “populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak di

TK Amarta Tani HKTI dengan jumlah 98 anak.

2. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

Nonprobability Sampling yaitu dalam Sugiono (2015 : 65) “adalah teknik
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pengambilan sampel yang tidak member peluang/kesempatan sama bagi

setiap unsur atau anggota populasi dipilih menjadi sampel”.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

sampling purposive. Menurut Sugiyono (2015 : 67) sampling purposive

adalah “Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Berdasarkan pertimbangan peneliti sampel penelitian ini adalah anak usia

4-5 tahun di TK Amarta Tani HKTI yang terdiri dari 30 siswa.

E. Definisi Konseptual dan Oprasional Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Variabel X (Bermain Media Manipulatif)

Media manipulatif adalah semua benda/model konkrit yang dapat

disentuh, dilihat, dan dirasakan oleh anak serta berfungsi untuk

membantu anak memahami suatu konsep.

b. Variabel Y (Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri)

Perkembangan mengenal bentuk geometri adalah proses pengenalan

bentuk geometri (segitiga, persegi, dan lingkaran) dalam memilih

geometri sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran, menyebutkan

geometri sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran, dan

mengelompokan geometri sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran.
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2. Definisi Oprasional

a. Variabel X (Bermain Media Manipulatif)

Bermain media manipulatif adalah aktivitas bermain mengunakan

media guna memperlancar proses pembelajaran. Melalui media,

pembelajaran akan dapat lebih terarah sesuai tujuan yang dikehendaki.

Adapun indikator yang akan diukur dari aktivitas bermain media

manipulatif adalah menyusun benda berdasarkan bentuk, warna, dan

ukuran sesuai potongan-potongannya, menjawab pertanyaan sederhana

yang guru berikan, dan mengikuti permainan sesuai aturan.

b. Variabel Y (Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri)

Perkembangan mengenal bentuk-bentuk geometri merupakan

perkembangan anak dalam memilih, mengelompokkan dan

menyebutkan bentuk geometri serta dapat membandingkan bentuk

geometri sesuai dengan warna, bentuk, dan ukuran. Adapun indikator

yang akan diukur dari mengenal bentuk-bentuk geometri adalah

memilih bentuk geometri sesuai dengan warna, memilih bentuk

geometri sesuai dengan bentuk, memilih bentuk geometri sesuai dengan

ukuran (besar, sedang, kecil), menyebutkan benda-benda yang ada

disekitarnya sesuai dengan bentuk persegi, menyebutkan benda-benda

yang ada disekitarnya sesuai dengan bentuk lingkaran, menyebutkan

benda-benda yang ada disekitarnya sesuai dengan bentuk segitiga,

mengelompokkan bentuk geometri sesuai dengan warna,
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mengelompokkan bentuk geometri sesuai dengan bentuk, dan

mengelompokkan bentuk geometri sesuai dengan ukuran.

F. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data

yaitu observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi. Sugiyono

(2016 : 203) mengemukakan bahwa “Teknik pengumpulan data dengan

observasi digunakan bila, peneliti berkenaan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu

besar”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi

berperanserta (Participant Observation) dalam Sugiyono (2016 : 204)

“Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian”.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan kepada anak untuk

mengumpulkan data dan mendokumentasikan berupa foto, dokumen

tertulis dan menganalisis hasil belajar anak. Isi dokumentasi ini terkait

dengan aktivitas anak dalam perkembangan mengenal bentuk geometri

menggunakan media manipulatif dan dokumen yang ada di TK Amarta

Tani HKTI.
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G. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016 :148) “instrumen penelitian adalah suatu alat yang

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara

spesifik semua fenomena ini disebut variable penelitian”. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa lembaran observasi dalam bentuk

checklist (√). Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu Rating Scale. Menurut Sugiyono (2016 : 141) “Rating Scale ini lebih

fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur

persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti status sosial ekonomi,

kelembagaan, pengetahuan, perkembangan, proses kegiatan dan lain-lain”.

H. Analisis Uji Instrumen

Analisis uji instrumen dilakukan agar penelitian valid dan reliabilitas. Valid

artinya instrumen yang digunakan mampu memberikan informasi yang tepat

dan objektif. Menurut Sugiyono (2016 : 173) “Istrumen yang valid dan

reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil yang valid dan

reliabel”.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016 : 173) “Instrumen yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur”.
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Pada penelitian ini validitas yang digunakan yaitu validitas isi (content

validity). Secara teknis pengujian validitas ini dapat dibantu menggunakan

kisi-kisi instrumen. Sugiyono (2016 : 176) mengatakan bahwa :

Instrumen yang harus mempunyai validitas isi (content validity)
adalah instrumen yang berbentuk test yang sering digunakan untuk
mengukur prestasi belajar (achievement) dan mengukur efektivitas
pelaksanaan program dan tujuan.

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas yang dilakukan dengan

cara pengujian validitas isi dimana dapat dibantu dengan menggunakan

instrumen penelitian yang sudah diuji oleh ahli (experts judgment), yang

dalam penelitian ini instrumen divalidasi oleh dosen FKIP PG-PAUD.

Berikut ini merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 2. Instrumen Penilaian Bermain Media Manipulatif (X)

NO Indikator Skor
SA
(4)

A
(3)

CA
(2)

KA
(1)

1. Mengikuti permainan sesuai aturan.
2. Menjawab pertanyaan sederhana yang

guru berikan.
3. Menyusun benda berdasarkan bentuk,

warna, dan ukuran.

Keretangan :

SA (Sangat Aktif) = Skor 4
A (Aktif ) = Skor 3
CA (Cukup Aktif) = Skor 2
KA (Kurang Aktif) = Skor 1

Tabel 3. Instrumen Penilaian Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri
(Y)

NO Indikator Skor
BSB
(4)

BSH
(3)

MB
(2)

BB
(1)

1 Memilih bentuk geometri sesuai
dengan warna
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2 Memilih bentuk geometri sesuai
dengan bentuk

3 Memilih bentuk geometri sesuai
dengan ukuran (besar, sedang, kecil)

4 Menyebutkan benda-benda yang ada
disekitarnya sesuai dengan bentuk
persegi

5 Menyebutkan benda-benda yang ada
disekitarnya sesuai dengan bentuk
lingkaran

6 Menyebutkan benda-benda yang ada
disekitarnya sesuai dengan bentuk
segitiga

7 Mengelompokkan bentuk geometri
sesuai dengan warna

8 Mengelompokkan bentuk geometri
sesuai dengan bentuk

9 Mengelompokkan bentuk geometri
sesuai dengan ukuran

Keterangan :

BSB (Berkembang Sangat Baik) = Skor 4
BSH (Berkembang Sesuai Harapan) = Skor 3
MB (Mulai Berkembang) = Skor 2
BB (Belum Berkembang) = Skor 1

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti instrumen yang digunakan mampu memberikan

informasi yang tetap/ ajeg, meskipun dilakukan oleh orang lain walau pun

diwaktu yang berbeda tapi instrumen tersebut masih bisa digunakan. Uji

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik belah dua

(internal consistency), dimana instrumen diujicobakan hanya satu kali saja.

Menurut Sugiyono (2016 : 185) “Pengujian reliabilitas internal

consistency dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja,

kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu”.

Lanjutan Tabel 3
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Pengujian realibitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua

dari Spearman Brown (Split half), dengan rumus dalam Sugiyono (2016 :

185) sebagai berikut :

Gambar 4. Rumus Spearman Brown

Keterangan := Reliabilitas seluruh instrumen= Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh untuk mengetahui perkembangan mengenal bentuk

geometri anak digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian.

Untuk menyajikan data secara singkat maka perlu menentukan interval,

rumus interval dalam Hadi (2004 : 13) adalah sebagai berikut:

i = ( )
Gambar 5. Rumus Interval

Keterangan :

i = interval
NT = Nilai Tertinggi
NR = Nilai Terendah
K = Kategori

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji

prasyarat, yaitu uji analisis tabel.

1. Analisis Tabel

Analisis tabel digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh dari hasil

penelitian. Tabel tersebut berbentuk tabel tunggal dan tabel silang.

=
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Sebagai contoh dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4. Tabel Bermain Media Manipulatif (X)

No Kategori Interval
Nilai

Aktivitas Bermain
Media Manipulatif

Frekuensi
(f)

Presentase
(%)

1 SA
2 A
3 CA
4 KA

Keretangan :

SA (Sangat Aktif) = Skor 4
A (Aktif ) = Skor 3
CA (Cukup Aktif) = Skor 2
KA (Kurang Aktif) = Skor 1

Tabel 5. Tabel Perkembangan Mengenal Bentuk Geometri (Y)

No Kategori Interval
Nilai

Sebelum Sesudah

Frekensi
(f)

Presentase
(%)

Frekuensi
(f)

Presentase
(%)

1 BSB
2 BSH
3 MB
4 BB

Keterangan :

BSB (Berkembang Sangat Baik) = Skor 4
BSH (Berkembang Sesuai Harapan) = Skor 3
MB (Mulai Berkembang) = Skor 2
BB (Belum Berkembang) = Skor 1

Tabel 6. Tabel Bermain Media Manipulatif dan Perkembangan Mengenal
Bentuk Geometri

No Y
X

BSB BSH MB BB Jumlah

1 SA
2 A
3 CA
4 KA

Jumlah
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2. Analisis Uji Hipotesis

1. Analisis uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan uji t-

test (Piered Sampel T-Test), untuk mencari perbedaan antara sesudah

dan sebelum diberi perlakuan. Menurut Thoifah (2016 : 97) dengan

rumus sebagai berikut :

M D

t =

SE MD

Gambar 5. Rumus Uji-t

Keterangan :

M D = Mean Of Differences
SE MD = Standar Error of Mean of Differences

2. Kemudian analisis uji hipotesis kedua menggunakan Regresi linear

sederhana, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

bermain media manipulatif terhadap perkembangan mengenal bentuk

geometri anak usia 4-5 tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. Rumus regresi linear sederhana

menurut Sugiyono (2016 : 261) adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Rumus Regresi linear Sederhana

Keterangan :

Ŷ = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a  = Harga Y ketika X = 0 (harga konstan)
b  = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukan angka

peningkatan atau pun penurunan variabel dependen yang
didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah
garis naik, dan apabila (-) maka arah garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Ŷ = a + bX
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Untuk dapat menemukan persamaan regresi, maka harus dihitung

terlebih dahulu harga a dan b. Cara menghitung harga a dan b menurut

Siregar (2014 : 380) yaitu :

Mencari nilai konstanta

Gambar 7. Rumus Mencari Nilai Konstanta b

Mencari nilai konstanta

Gambar 8. Rumus Mencari Nilai Konstanta a

Keterangan :

n    =  Jumlah data
∑x =  Jumlah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai

tertentu
∑y =  Jumlah subjek dalam variabel dependen

= n. ∑XY − ∑X . ∑Yn. ∑X − (∑X)
= ∑Y − b . ∑Xn
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukan bahwa perkembangan mengenal

bentuk geometri pada anak usia 4-5 tahun meningkat setelah menerapkan

bermain media manipulatif. Dapat dilihat dalam uji hipotesis yang

menyatakan bahwa :

1. Terdapat perbedaan antara perkembangan mengenal bentuk geometri

anak sebelum diberi aktivitas bermain media manipulatif dan sesudah

diberi aktivitas bermain media manipulatif.

2. Ada pengaruh bermain menggunakan media manipuatif terhadap

perkembangan mengenal bentuk geometri anak usia 4-5 tahun di TK

Amarta Tani HKTI Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui aktivitas

bermain media manipulatif berpengaruh terhadap perkembangan mengenal

bentuk geometri anak usia 4-5 tahun di TK Amarta Tani HKTI Bandar

Lampung.



97

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengemukakan

saran sebagai berikut :

1. Untuk Guru

Guru dapat merancang pembelajaran melalui kegiatan bermain dengan

menggunakan media manipulatif. Setelah diberikan pembelajaran

melalui bermain media manipulatif anak didik diharapkan dapat

mengembangkan lagi dirinya dalam hal mengenal bentuk geometri yang

kemudian dapat menjadi bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

2. Untuk Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang

menunjang dalam proses pembelajaran agar dapat terlaksana dengan baik

dan optimal. Hal tersebut dilakukan agar anak didik dapat

mengembangkan dirinya dalam hal mengenal bentuk geometri.

3. Untuk Peneliti Lain

Bagi peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi

agar dapat menyusun penelitian yang lebih baik lagi dengan

menggunakan media yang dimodifikasi untuk meningkatkan

perkembangan mengenal bentuk geometri anak.
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