
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini amat penting dan memastikan bagi pola 

perkembangan selanjutnya karena merupakan pondasi dasar kepribadian 

anak. Aud  berada  dalam  masa  golden age  di sepanjang kepekaan usia 

perkembangan manusia, bahwa zaman ini merupakan periode responsif yang 

mudah memperoleh stimulus  dari lingkungannya baik terencana maupun 

tidak terencana. Pada waktu inilah terjadi maturitas diseluruh aspek 

perkembangan anak yakni aspek perkembangan NAM, fisik/motorik, 

kognitif, bahasa, sosial/emosional, dan seni, hingga anak siap respon dan 

melaksanakan semua  tugas  perkembangan  yang  dinantikan  muncul  pada  

perilaku sehari-hari. 

Dalam undang-undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 
pasal 1 ayat 14 : PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.(UU RI No 
20 2003 tentang sisdiknas pasal 1 ayat 14)

 

 

 

Usia dini pada anak biasa disebut sebagai usia emas atau golden age. 

Masa-masa itu yakni waktu kritis dimana seorang siswa butuh stimulus yang 

benar untuk cukup kematangan yang total. Fungsi utama PAUD merupakan 

untuk meningkatkan semua aspek perkembangan siswa yang melingkupi 

perkembangan NAM, fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial/emosional dan 

seni. Sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 
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Republik Indonesia no. 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD pasal 

5 ayat 1 di katakan ada 6 aspek yang dikembangkan pada anak didik yaitu 

nilai agama dan moral, fisik motori, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan 

seni. (permendikbud no 146 2014tentang K-13) 

Aspek perkembangan nilai agama/moral meliputi manifestasi suasana 

belajar untuk berkembangnya sikap baik yang bersumber dari nilai 

agama/moral serta bersumber dari kehidupan bersosial dalam konteks 

bermain, aspek perkembangan fisik/motorik mencakup perkembangan 

kematangan ketangkasan dalam situasi bermain, aspek perkembangan 

kognitif mencakup perkembangan kematangan tehnik berfikir dalam situasi 

bermain, aspek perkembangan bahasa mencakup perkembangan kematangan 

bahasa dalam situasi bermain, aspek perkembangan sosial/emosional 

mencakup perkembangan kepekaan, sikap, ilmu sosial serta maturitas emosi 

dalam situasi bermain dan aspek perkembangan seni mencakup 

perkembangan pendalaman, ungkapan dan ulasan seni dalam situasi bermain.  

Pendidikan TK yakni merupakan bentuk pendidikan formal untuk aud 

yang memiliki kewajiban amat genting untuk mengembangkan semua aspek 

perkembangan siswa serta menyuplai siswa untuk memasuki tingkatan 

pendidikan selanjutnya. Sebagai bentuk pendidikan pad anak usia dini, 

lembaga ini meluangkan rencana pendidikan dini bagi setidaknya anak usia 

empat tahun sampai memasuki jenjang pendidikan dasar. 

Tujuan Pendidikan TK  dalam peraturan menteri pendidikan nasional 
Nomor 58 tahun 2009 yaitu Membantu peserta didik meningkatkan 
berbagai kemampuan baik spiritual dan fisik yang melingkupi 



 

3 
 

perkembangan NAM, fisik/motorik, kognitif, bahasa, serta sosial 
emosional kemandirian. (permendiknas no 58 2009 standar PAUD) 
 

 

Kemampuan AUD  menguasai berbagai macam kemampuan 

khususnya di TK  seorang pendidik seharusnya dapat menyediakan kegiatan 

pembelajaran yang dapat mengasah berbagai macam kemampuan anak.  

 

 

 

Istilah kekuatan memiliki banyak arti, Jhonson yang dikutip Cece 
Wijaya menerangkan bahwa “kemampuan merupakan perilaku 
rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan.” sehingga kemampuan adalah kesanggupan, 
kecakapan, kekuatan dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan 
untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 
yang diharapkan (rasional). (Hayati 2009, 7)

 

 

 

Kemampuan anak harus dikembangkan sesuai dengan usia anak 

tersebut dan di tingkatkan dengan secara baik. Salah satu kemampuan yang di 

kembangkan yaitu kemampuan kognitif melalui mengenalkan benda yang ada 

di sekitar siswa, dalam pertumbuhan anak tidak dapat dipisahkan dengan 

benda  yang ada disekitarnya, sejak kecil mereka telah mengenal benda-benda 

terdekatnya yang bentuk benda sama dengan rupa geometri. 

Dikenalkan bentuk geometri pada aud adalah kemampuan anak 

mengenal, menunjukkan, menuturkan serta menggabungkan benda disekitar 

berdasarkan pola geometri. Mengenalkan pola geometri pada aud dimulai dari 

membangun pemahaman geometri yaitu dengan mengidentifikasi ciri-ciri 

bentuk geometri. Sebelum mengidentifkasi bentuk-bentuk geometri, dalam 

kemampuan kognitif siswa berdasarkan teori bloom ada enam tingkatan 

proses dalam berpikir, diantaranya yakni diketahui, dipahami, diterapkan, 

dianalisis, dievaluasi dan berkreasi. 
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Sehingga aspek perkembangan kognitif anak dapat berkembang 

dengan baik, dengan salah satunya kita mengenalkan bentuk-bentuk geometri 

dengan benda-benda yang ada disekitarnya lebih mudah diketahui, dipahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi dalam kehidupan 

anak. 

Untuk meningkatkan kemampuan geometri anak diperlukan sesuatu 

yang dapat mendukung peningkatan kemampuan geometri anak tersebut yaitu 

melalui media yang dapat menunjang peningkatan kemampuan geometri 

anak. Media pembelajaran pada tingkat taman kanak-kanak amat penting saat 

mengajar, karena dunia anak-anak yaitu dunia bermain, olehnya itu 

pembelajaran yang ada di TK seharusnya diarahkan dengan cara bermain 

sambil belajar yang dibuat semenarik mungkin. Dalam proses pemberian 

pendidikan terhadap anak usia dini seorang pendidik dituntut sekreatif 

mungkin dalam menyiapkan berbagai media pembelajaran yang berhubungan 

dengan tema, agar anak-anak tertarik dan senang mempelajarinya. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

kemampuan geometri anak salah satunya yaitu dengan media alam sekitar. 

Media alam adalah suatu media yang dimana pembuatan media yang bahan-

bahannya berasal dari alam sekitar yang mudah ditemukan oleh pendidik dan 

anak didik, karena media alam sekitar selalu ada disekitar lingkungan, media 

alam yang dimaksud yakni seperi (tanah liat, batu krikil, papan bekas, serbuk 

kayu, kapuk, dan pasir). Media alam dapat dikreasikan oleh pendidik dari 

bahan-bahan alam sekitar yang dibentuk berbagai macam bentuk geometri 
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sehingga dapat menarik perhatian anak. Media alam yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya batu krikil, papan, pasir, kapuk, serbuk kayu, dan 

tanah liat. 

Penggunaan media alam kemampuan geometri anak akan semakin 

meningkat karena anak sering menemukan benda-benda disekitarnya yang 

bentuknya sama dengan bentuk-bentuk geometri tersebut. Dan media yang di 

ambil dari alam sekitar lebih mudah ditemukan dan di lihat langsung oleh 

anak didik sehingga anak didik bisa langsung secara konkrit melihat benda-

benda yang ada disekitarnya yang sama bentuknya dengan bentuk geometri 

tersebut, dan dengan media alam sekitar anak didik dapat membuat bentuk 

geometri. 

Dari hasil observasi pada pelaksanaan pratindakan yang dilaksanakan 

pada hari jum’at, 05 Maret 2019 kemampuan geometri anak kelompok B di 

PAUD Sultan Qaimuddin Kendari hasil kemampuan mengenal geometri 

belum berkembang secara optimal di bandingkan dengan kemampuan-

kemampuan lainnya, kurangnya pengenalan bentuk-bentuk geometri pendidik 

kepada anak didik. Kemudian kemampuan geometri anak kurang 

mendapatkan perhatian karena sistem pendidikan yang lebih mengembangkan 

kemampuan membaca, kemudian model pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik kepada siswa yaitu cara pembelajaran yang stagnan, pengenalan 

bentuk geometri kepada anak didik kurang dilakukan oleh pendidik, media 

pembelajaran kurang dimanfaatkan yaitu media dari alam sekitar oleh 

pendidik dalam hal meningkatkan kemampuan geometri anak, sehingga 
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kemampuan geometri anak didik PAUD Sultan Qaimuddin Kendari belum 

berkembang dengan baik. Berdasarkan observasi tersebut terdapat 

permasalahan yang terkait dengan kemampuan mengenal bentuk geometri. 

Kemampuan mengenal bentuk geometri di PAUD Sultan Qaimuddin 

Kendari belum berkembang dengan baik. Ini terlihat pada saat proses 

pembelajaran berlangsung yang mana anak didik diminta untuk 

menyebutkan, membedakan dan mengelompokkan bentuk-bentuk geometri 

dari 15 anak kelompok B yang mengikuti kegiatan pembelajaran hanya 4 

anak yang dapat mencapai indikator yang telah ditetapkan oleh peneliti dan 

masih banyak anak yang belum mencapai indikator tersebut, 3 aspek 

indikator yang ingin di tingkatkan oleh peneliti yaitu anak didik dapat 

menyebutkan, membedakan dan mengelompokkan bentuk geometri dengan 

baik dan benar. Anak didik yang tidak mencapai indikator yaitu ada 11 anak 

didik. Dari 15 anak tersebut yang mampu memperoleh bintang 1 (*) Belum 

Berkembang (BB) sebanyak 6 anak, bintang 2 (**) Mulai Berkembang (MB) 

sebanyak 5, bintang 3 (***) Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebanyak 4 

dan bintang 4 (****) Berkembang Sangat Baik (BSB) sebanyak 0 anak. 

Dalam meningkatkan kemampuan geometri dengan media alam sekitar sangat 

menentukan peningkatan pengetahuan anak. 

Bila kemampuan geometri anak didik ini tidak diperhatikan oleh 

seorang pendidik maka nantinya anak akan mengalami kesusahan saat dewasa 

untuk mengenali bentuk geometri, anak akan tidak mampu memberikan 

pengertian tentang ruang, bentuk dan ukuran, anak tidak mampu 
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menggolongkan benda sesuai dengan ukuran dan bentuknya, anak tidak 

mampu memecahkan suatu masalah dengan baik, anak tidak mampu berpikir 

logis. 

Dengan mengenalkan bentuk geometri pada anak sejak dini akan 

mendapatkan banyak manfaat kepada diri anak dalam menunjang diri anak 

tersebut, yakni salah satunya anak mampu menggolongkan benda sesuai 

dengan ukuran dan bentuknya, dan peningkatan kemampuan geometri anak 

yang lainnya. 

Dan di harapkan dengan menggunakan media alam untuk 

meningkatkan kemampuan geometri anak di Paud Sultan Qaimuddin kendari 

dapat meningkat dengan baik dan meningkat dengan sangat pesat. Sehingga 

anak mampu berpikir logis, anak mampu menggolongkan benda sesuai 

dengan ukuran dan bentuknya. Anak dpat menyebutkan, mengelompokkan 

dan membedakan bentuk geometri, bentuk geometri yang di maksud adalah 

segi panjang, segi tiga, segi empat dan lingkaran. 

Berdasarkan latar belakang peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Geometri Dengan 

Menggunakan Media Alam Sekitar Pada Anak Kelompok B di PAUD Sultan 

Qaimuddin Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 
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1.2.1 Kemampuan geometri anak kurang mendapatkan perhatian karena 

sistem pendidikan yang lebih mengembangkan kemampuan membaca. 

1.2.2 Kemampuan geometri anak kurang berkembang karena metode 

pembelajaran yang statis. 

1.2.3 Media pembelajaran kurang dimanfaatkan pendidik dalam hal untuk 

meningkatkan kemampuan geometri anak. 

1.3 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peningkatan 

Kemampuan Geometri Dengan Menggunakan Media Alam Sekitar Pada Anak 

Kelompok B di PAUD Sultan Qaimuddin Kendari. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui kemampuan geometri yang dicapai pada anak melalui media alam 

sekitar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi anak, 

guru, sekolah dan bagi peneliti : 

1.5.1 Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan masukan 

pengalaman dan wawasan serta mengembangkan kemampuan 

geometri melalui media alam sekitar. 
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1.5.2 Manfaat Praktis  

1.5.2.1 Bagi Sekolah 

Dapat memperkaya wawasan pengalaman guna untuk 

lebih mengoptimalkan menggunakan media alam dalam 

pembelajaran di PAUD yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan geometri pada anak. 

1.5.2.2 Bagi siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan geometri dengan baik. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

alternatif untuk dapat meningkatkan kemampuan geometri 

melalui media alam sekitar serta dapat menjadi acuan bagi 

penelitian berikutnya yang sejenis dan berkaitan. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman maka penulis 

mengemukakan definisi operasional sebagai berikut : 

1.6.1 kemampuan geometri adalah kesanggupan seseorang dalam 

memahami ilmu matematika yang berkenaan dengan garis, ruang dan 

volume yang bersifat abstrak. 

1.6.2 Bentuk Geometri, yaitu suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di 

dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak 

dan berkaitan satu sama lain 
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1.6.3 Media alam adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber kepada 

anak didik yang bahannya dari alam sekitar. 

1.6.4 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan gemoteri yakni suatu 

kemampuan sesesorang dalam memahami garis, ruang dan volume 

yang bersifat abstrak dan dapat dikenalkan dengan sebuah media yang 

bersumber dari alam sekitar, yang dapat menjadi penyampai 

pesan/informasi dari sumber kepada anak didik. 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis tindakan merupakan jawaban yang bersifat sementara, 

berdasarkan permasalahan peneliti, maka hipotesis penelitian ini adalah 

“Dengan Menggunakan Media Alam Sekitar dapat meningkatkan 

Kemampuan Geometri Pada Anak Kelompok B di PAUD Sultan Qaimuddin 

Kendari” 

  


