
 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

1.1 Konsep Kemampuan Geometri Anak Usia Dini 

 

1.1.1 Pengertian Kemampuan 

 

Kemampuan  geometri  ada  2  suku  kata  yakni  kemampuan  

dan geometri  kita  dapat  mengartikan  bahwa  kemampuan  banyak  

memiliki makna sebagai mana menurut beberapa para ahli : 

Menurut Jhonson yang dikutip Cece Wijaya menjelaskan bahwa 

“kemampuan merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.”, 

kemudian menurut Poerwadarminta kemampuan mempunyai arti 

kesiapan, keterampilan, kemampuan dalam melaksanakan suatu aksi 

atau kegiatan sehingga kemampuan adalah kesiapan, keterampilan, 

kemampuan dalam melakukan suatu aksi atau kegiatan untuk 

tercapainya tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan (rasional). (Hayati 2009, 7) 

Soehardi kemampuan (abilities) sesorang akan terjun menentukan 

sikap dan nilainya. Yang dimaksud kemampuan atau abilitie yakni 

talenta yang melekat pada seorang untuk melakukan suatu aktivitas 

secara fisik atau mental yang ia dapatkan sejak lahir, belajar dan dari 

pengalaman (Soehardi, 2003:24). 
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Menurut Stepen P. Robbins kemampuan adalah suatu daya 

tampung seorang untuk melakukan kewajiban dalam pekerjaan 

tertentu. (Stepen, 2003:52). 

Robert Kreitner yang dimaksud dengan kemampuan adalah 

karakteristik stabil yang berkaitan dengan kemampuan maksimum 

fisik mental seseorang. (Robert 2005:185) 

Menurut Stephen P. Robins kemampuan (ability) adalah 

kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam 

pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada 

hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan 

intelektual dan kemampuan phisik. (Stephen, 2006:46). 

Begitu banyak para ahli memberikan definisi kemampuan, 

sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu 

keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. 

1.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan anak 

Menurut Sujiono (2006 : 25) faktor yang menjangkitkan 

Kemampuan aud dapat diuraikan antara lain sebagai berikut: 

1.1.2.1 Faktor hereditas atau keturunan 

Diungkapkan bahwa taraf intelegensi seorang anak 

sudah ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. 
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1.1.2.2 Faktor lingkungan 

Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor 

lingkungan dimana tempat ia berada. 

1.1.2.3 Kematangan 

Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis 

dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai 

kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 

1.1.2.4 Pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri anak 

yang mempengaruhi kemampuan anak. 

1.1.2.5 Minat dan Bakat 

Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan. 

Sedangkan bakat pahami sebagai tenaga bawaan, sebagai 

kekuatan yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar 

dapat terwujud. 

1.1.2.6 Kebebasan 

Kebebasan dapat dipahami sebagai privilese manusia 

dalam berpikir. 

 

1.1.3 Pengertian Geometri 

Begitu banyak para ahli yang membahas tentang konsep 

geometri yang diantaranya adalah sebagai berikut. 

Geometri menurut Bird merupakan sebagian dari matematika 

yang mengulas berkenaan titik, garis, bidang, dan ruang. Geometri 

http://www.jejakpendidikan.com/
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berkaitan dengan konsep abstrak yang diberi simbol. Beberapa 

persepsi tersebut dibentuk dari beberapa bagian yang tidak diartikan 

menurut sistem kesimpulan. (Wa Ima 2016, 9)
 

Menurut Antonius Geometri merupakan suatu sistem dalam 

matematika yang didahului oleh sebuah ide pangkal, yakni titik. Titik 

setelah itu digunakan untuk dibentuk garis dan garis akan menyusun 

sebuah bidang. Pada biidang akan dapat mendesain macam-macam 

bangun datar dan segi banyak. poligon kemudian dapat dipergunakan 

untuk menyusun bangun ruang. 

Wasik dalam jurnal agung menyatakan geometri adalah 

memberi konsep diawali dengan mengartikan bentuk dan memeriksa 

bangunan dan memisahkan gambar seperti segi empat, lingkaran, 

segitiga. (Prasetya 2016 83)
 

Dari definisi tersebut dapat menyimpulkan bahwa geometri 

adalah suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya 

meninjau garis, ruang, dan volume yang berwatak abstrak dan 

bertautan satu sama lain, memiliki garis dan titik hingga jadi sebuah 

simbol yakni pola persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. 

Sehingga itu dapat diartikan bahwa kemampuan geometri 

adalah kesanggupan seseorang dalam memahami ilmu matematika 

yang berkenaan dengan garis, ruang dan isi yang bersifat abstrak. 

Membangun pemahaman geometri pada aud, sebaiknya 

dimulai dengan menandai bentuknya dan melacak bangunan dan 
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memisahkan gambar biasa seperti segitiga, segiempat, segi panjang, 

lingkaran. Menandai pola geometri yakni kegiatan yang amat mudah 

untuk aud. Anak-anak dapat mengoreksi benda apa saja yang ada 

disekitarnya yang berpola geometri. menumbuhkan situasi diruang 

kelas dapat mempererat konsep tentang pola geometri. Membuat 

siswa sadar akan pola-pola geometri di dalam lingkungan alami, 

memungkinkan mereka untuk membuat koalisi antara benda-benda 

biasa dan kata-kata tidak biasa. Misalnya bulat/lingkaran dengan 

sebuah bola, segitiga dengan sebuah caping, persegiempat dengan 

sebuah buku, segi panjang dengan handphone. 

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional no. 58 tahun 

2009, disebutkan bahwa salah satu bidang pengembangan kognitif 

adalah mengenal konsep bentuk, dalam hal ini adalah bentuk 

geometri. Disini guru dapat menggunakan media sebenarnya agar 

anak didik lebih antusias dalam bermain dan belajar. Selain itu belajar 

geometri apabila memakai media peraga membuat siswa tetap 

diingatnya, sehingga lebih mudah memahami dan hasil belajar 

meningkat. Media peraga geometri juga yaitu alat yang digunakan 

untuk aktivitas yang menyenangkan dan dapat menunjang tercapainya 

tujuan instruksional. (permendiknas 58 2009 tentang standar PAUD) 

1.1.4 Tahap-Tahap Pembelajaran Geometri 

Tahap pertama anak belajar geometri adalah topologi. Mereka 

mengenal jarak, kelurusan dan lainnya. Karena itu mulai belajar 
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geometri supaya mulai dengan pola lurus-lurus, kemudian 

lengkungan, lengkungan-lengkungan tertutup, lengkungan-

lengkungan terbuka, daerah dalam lengkungan-lengkungan sederhana 

dan lainnya. 

(Hiele dalam Ruseffendi 1991, 161-163) berpendapat bahwa 

ada lima tahapan anak belajar geometri yaitu : 

1.1.4.1 Tahap pengenalan 

Pada tahap ini, siswa baru saja mengenal bentuk-

bentuk geometri seperti segitiga, kubus, bola, lingkaran 

dan lain-lain. Namun dia belum paham sifat-sifatnya. 

1.1.4.2 Tahap analisis 

Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat paham 

sifat-sifat konsep atau pola geometri. Misalnya : siswa 

ketahui dan mengenal sisi persegi panjang yang 

berhadapan itu sama panjang, bahwa panjang kedua 

diagonalnya sama-sama panjang dan memotong satu sama 

lain sama panjang dan lain-lain. 

1.1.4.3 Tahap pengurutan 

Pada tahap ini, selain peserta didik sudah mulai 

mengenal pola-pola geometri dan paham sifatnya, ia sudah 

dapat mengurutkan pola-pola geometri yang satu dengan 

yang lain saling berhubungan. 
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1.1.4.4 Tahap dedukasi 

Pada tahap ini, berfikir dedukatifnya sudah mulai 

meningkat akantetapi belum berkembang dengan amat baik. 

Matematika adalah ilmu dedukatif, karena pengumpulan 

kesimpulan, pengumpulan dalil harus dilakukan secara 

dedukatif. Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat 

memahami pentingnya pengumpulan kesimpulan secara 

dedukatif itu. Misalnya peserta didik dapat melihat bahwa 

kesimpulan yang diambil secara induktif itu mungkin bisa 

keliru. 

1.1.4.5 Tahap keakuratan 

1.1.4.5.1 Pada tahap ini, siswa sudah dapat memahami 

bahwa adanya ketetapan dari yang mendasar itu 

penting. 

1.1.4.5.2  Pembelajaran pemahaman geometri siswa 

diajarkan untuk memahami beberapa pola 

seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, 

segilima, belah ketupat dan trapesium. adalah 

awal dari pengenalan pola geometri pada saat 

melaksanakan aktivitas mengelompokkan 

benda. 

2.1.4.5.4 Kegiatan mengenalkan pola geometri dapat 

dilaksanakan dengan melihat lingkungan sekitar 

dan mencari pola-pola yang akan diperkenalkan 
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pada saat belajar mengenal pola dan 

diperkenalkanlah pada peserta didik bentuk 

bujursangkar, segitiga, lingkaran dan aneka 

bentuk lainnya, kemudian beri kesempatan anak 

untuk belajar mengamati bentuk geometri 

melalui kegiatan mengelompokkan benda 

berdasarkan bentuk geometri yang sama. 

2.1.5 Macam-macam Geometri 

Macam-macam geometri secara umum yakni pola geeometri 

2 dimensi biasa disebut juga bangun daatar dan geometri 3 dimensi 

yang biasa disebut bangun ruang. berdasarkan Sumanto,dkk geometri 

2 dimensi (bangun datar) adalah bangun yang mempunyai sisi dan 

sudut, diantaranya (rahmawati 2016, 108)
 

2.1.5.1 Segitiga yakni bangun yang memiliki tiga sisi 

2.1.5.2 Jajar genjang yaitu suatu segi empat yang sisi-sisinya 

sepasang sejajar 

2.1.5.3 Persegi panjang merupakan suatu jajar genjang yang satu 

sudutnya siku-siku 

2.1.5.4 Belah ketupat yakni suatu jajar genjang yang dua sisinya 

berurutan sama panjang 

2.1.5.5 Trapesium merupakan suatu segi empat yang memliliki tepat 

sepasang sisi yang sejajar 
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2.1.5.6 Lingkaran berupa garis lengkung yang bertemu kedua 

ujungnya yang merupakan himpunan titik-titik yang berjarak 

sama dari sebuah titik tertentu 

2.1.6 Tujuan Pembelajaran Pengembangan Geometri 

Tujuan pendidikan geometri merupakan agar siswa 

memperoleh rasa percaya diri, mengenai potensi matematikanya, 

menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara 

matematik, dan dapat berfikir secara matematik. Berdasarkan 

Budiarto menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah 

untuk mengembangkan potensi berpikir logis, meningkatkan 

membaca serta mengartikan argumen matematik.(indrawan Pradinata 

geometri akses 10 juni 2019)
 

2.1.7 Manfaat Pengenalan Geometri Pada Anak Usia Dini 

Menurut wahyudi dalam jurnal nur asiah bahwa pengenalan 

geometri memberikan manfaat pada anak yaitu: (rachmat 2016, 4)
 

2.1.7.1 Siswa akan mengenali bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, 

segitiga, persegi dan persegi panjang 

2.1.7.2 Siswa akan membedakan bentuk-bentuk 

2.1.7.3 Peserta didik akan mampu menggolongkan benda sesuai 

dengan ukuran dan bentuknya 

2.1.7.4 Memberikan pengertian tentang ruang, bentuk, dan ukuran 
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2.2 Konsep Anak Usia Dini 

2.2.1 Pengertian AUD 

Aud merupakan anak yang berada pada usia 0-8 tahun.  

Menurut Beichler dan Snowman (Dwi Yulianti 2010, 7), aud yaitu 

anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia 

dini (Augusta, 2012, 10) adalah pribadi yang unik dimana ia 

memiliki bentuk pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek 

fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi 

yang khusus yang sesuai dengan tingkatan yang sedang dilalui oleh 

anak tersebut. 

Dari beraneka definisi, peneliti menarik kesimpulkan bahwa 

aud adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.  

Masa aud sering disebut dengan istilah “golden age” atau 

masa keemasan. Pada waktu ini hampir seluruh kemampuan anak 

mengalami masa kritis untuk tumbuh dan kembang secara cepat 

dan hebat. Perkembangan setiiap anak tiidak sama karena setiap 

individu memiiliki perkembangan yang berbeda. Makanan yang 

bergiizi dan seimbang serta stimulasi yang matang sangat 

dibutuhkan untuk tumbuhan dan kembang tersebut. Apabila anak 

diberikan ransangan secara matang dari lingkungannya, maka anak 

akan mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik. 
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Masa kanak-kanak yakni waktu saat anak belum bisa 

mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Mereka 

berminat senang bermaiin pada saat yang bersamaan, ingin menang 

sendiri dan kerap mengubah sistematik main untuk kepentingan 

diri sendiri. Dengan begitu, dibutuhkan usaha pendidikan untuk 

mencapai kemajuan semua aspek perkembangan, baik 

perkembangan fisik maupun perkembangan psikis. Kemampuan 

anak yang amat penting untuk dikembangkan. Kemampuan-

kemampuan tersebut meliputi kognitif, bahasa, sosio-emosional, 

kemampuan fisik dan lain sebagainya.   

2.2.2 Karakteristik Anak Usia Dini  

Aud memiliki keunikan yang khas, baik secara fisik, sosial, 

moral dan sebagainya. 

Menurut Siti Aisyah,dkk (2010: 1.4-1.9) keunian aud yaitu 

memiliki rasa kuriositas yang besar, merupakan pribadi yang unik, 

suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk 

belajar, menunjukkan sikap egois, memiliki jarak daya pemusatan 

yang pendek, sebagai bagian dari makhluk sosial, penjelasannya 

adalah sebagai berikut.  

Usia dini yaitu masa golden age, masa ketika anak  

mengalami tumbuh dan kembang yang cepat. Pada usia ini anak 

paling kritis dan potensial untuk mempelajari sesuatu, rasa 

kuriositas anak sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari anak 
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seriing bertanya tentang apa yang mereka liihat. Apabila 

pertanyaan anak belum terjawab, maka mereka akan terus bertanya 

sampai anak mengetahuii maksudnya. Di sampiing itu, setiap anak 

memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berasal dari faktor genetik 

atau bisa juga dari faktor lingkungan. Faktor genetik misalnya 

dalam hal kecerdasan anak, sedangkan faktor lingkungan bisa 

dalam hal gaya belajar anak.   

Anak usia dini suka berfantasi dan berimajinasi. Hal ini 

signifikan bagi perkembangan daya cipta dan bahasanya. Anak 

usia dini suka menggambarkan dan mengembangkan suatu hal 

melebihi kondisi yang jelas. Salah satu dongengan anak misalnya 

kardus, dapat dijadikan anak sebagai mobil-mobilan. Menurut 

Berg, rentang afeksi anak usia 5 tahun untuk dapat duduk tenang 

memfokuskan sesuatu adalah sekitar 10 menit, kecuali hal-hal yang 

biasa membuatnya senang. Anak sering merasa jenuh dengan satu 

aktivitas saja. Bahkan anak mudah sekali mengubah perhatiannya 

pada aktivtas lain yang dianggapnya lebih unik. Anak yang egois 

biasanya lebih banyak berpendapat dan berbahasa tentang diri 

sendiri dan aktivitasnya yang bertujuan untuk bermanfaat dirinya, 

misalnya anak masih suka bertengkarkan mainan dan menangis 

ketika keinginannya tidak dipenuhi. Anak kadangkala bermain 

dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Melalui bermain ini 

anak belajar bersosial. Apabila anak belum dapat menyesuaikan 
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dengan teman lingkungannya, maka anak-anak akan dijauhi oleh 

teman-temannya. Dengan begiitu anak akan belajar menyesuaikan 

diri dan anak akan mengerti, bahwa dia membutuhkan orang lain di 

sekitarnya. 

Pendidik perlu memahami karakteristik anak, untuk 

mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. guru dapat memberikan 

materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. Pendapat 

lain tentang karakteristik aud (Hibama S Rahman, 2002: 43-44) 

adalah sebagai berikut. 

2.2.2.1 Usia 0–1 tahun  

Perkembangan jasmani pada masa bayi mengalami 

tumbuh yang paling sigap dibanding dengan usia 

selanjutnya karena potensi dan kapasitas dasar dipelajari 

pada usia ini. Potensi dan kapasitas dasar tersebut yaitu 

modal bagi anak untuk proses perkembangan selanjutnya. 

Karakteristik anak usia bayi adalah sebagai berikut: 

 keterampilan motorik antara lain anak mulai berguling, 

merangkak, duduk, berdiri dan berjalan 

 keterampilan menggunakan panca indera yaitu anak 

melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, 

dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke 

mulut  
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 komunikasi sosial anak yaitu komunikasi dari orang 

dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal 

dan non verbal bayi.  

2.2.2.2 Anak Usia 2–3 tahun  

Usia ini, anak masih mengalamii pertumbuhan yang 

pesat pada perkembangan fiisiknya. Karakteriistik yang di 

lalui anak usia 2-3 tahun antara lain: 

 anak sangat giat untuk mempelajari benda yang ada di 

sekitarnya. pendalaman yang dilakukan anak terhadap 

benda yang ditemui merupakan proses belajar yang 

sangat efektif. 

 Anak mulai belajar mengembangkan potensi berbahasa 

yaitu dengan meraban. Anak belajar berkomunikasi, 

memahami pembicaraan orang lain, dan belajar 

mengungkapkan isi hati dan pikiran. 

 anak belajar mengembangkan perasaan, yang 

didasarkan pada faktor lingkungan, karena perasaan 

lebih banyak ditemui pada lingkungan.  

2.2.2.3 Anak usia 4–6 tahun  

Anak saat usia ini banyak sudah memasuki TK. 

Karakteristik anak 4-6 tahun adalah: 
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 perkembangan fisik,  anak sangat berperan dalam 

berbagai aktivitas, sehingga dapat membantu 

mengembangkan otot-otot anak. 

 perkembangan bahasa semakiin baik anak mampu 

memahami pembiicaraan orang lain, dan mampu 

mengungkapkan pikirannya. 

 perkembangan daya pikir sangat pesat ditunjukkan 

dengan rasa ingintahu anak, terhadap lingkungan 

sekitarnya. Anak sering bertanya tentang apa yang 

dilihatnya. 

 bentuk permainan anak, masih bersifat individu, 

walaupun di lakukan anak secara bersama-sama.  

2.2.2.4 Anak usia 7–8 tahun  

Karakteristik anak usia 7-8 tahun adalah: 

 Dalam perkembangan kognitif, anak mampu berpikir 

secara penjabaran dan campuran, deduktif/induktif 

(mampu memahami bagian per bagian) 

 perkembangan sosial, anak mulai ingin melepaskan 

diri dari orangtuanya. Anak sering bermaiin di luar 

rumah bergaul dengan teman sebayanya, anak mulai 

meminati permainan yang mengaitkan banyak orang 

dengan saling interaksi 
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 perkembangan perasaan anak mulai terbentuk dan 

terlihat sebagai bagian dari budi pekerti anak.   

Karakteriistik aud merupakan indiividu yang memiliki 

tingkat perkembangan yang nisbi cepat tanggap (menangkap) 

segala hal dari berbagai arah perkembangan yang ada.  Sedangkan 

keunikan aud berdasarkan Richard D.Kellough (Kuntjojo, 2010) 

adalah sebagai berikut: a) egois, b) memiliki curiosity yang 

semampai, c) makhluk bermasyarakat, d) the unique person, e) 

kaya dengan asosiasi, f) daya berpikir yang pendek, g) masa belajar 

yang paling potensial. 

Egosentris adalah salah satu bawaan seorang anak dalam 

melihat dan memahami sesuatu condong dari sudut pandang dan 

keinginan diri sendiri. Anak mengiira bahwa semuanya penuh 

dengan hal-hal yang menariik dan menakjubkan. Melalui interaksi 

dengan orang lain, anak membangun konsep diri sehiingga anak 

dikatakan sebagai makhluk bermasyarakat. Anak memiliki daya 

imajinasi yang berkembang melebihi apa yang dilihatnya. Anak 

juga memiliki daya fokus yang pendek kecuali terhadap hal-hal 

yang bersifat menyenangkan bagi anak. Berbagai perbedaan yang 

dimiliki anak, ditangani yang berbeda mendorong pada setiap anak. 

Pada masa belajar yang potensial ini, anak mengalami masa kritis 

untuk tumbuh dan kembang dengan pesat.  
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Aud merupakan masa pesat dalam berbagai tahap 

perkembangan yaitu masa awal perkembangan kemampuan fisik 

motorik, bahasa, sosial emosional, serta kognitif. Menurut Piaget 

(Slamet Suyanto,2003: 56-72), anak memiliki 4 jenjang 

perkembangan kognitif yaitu tahapan sensori motoriik (0-2 tahun), 

pra operasional konkriit (2-7 tahun), operasional konkrit (7-11 

tahun), dan operasiional formal (11 tahun ke atas).  

Dalam tahap sensori motorik (0-2 tahun), anak 

mengembangkan kemampuannya untuk mengorganisasikan dan 

mengkoordinasikan dengan gerakan dan tindakan fisik. Anak lebih 

banyak menggunakan gerak reflek dan inderanya untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya. Pada perkembangan pra 

operasional, proses berpikir anak mulai lebih jelas dan 

menyimpulkan sebuah benda atau kejadian walaupun itu semua 

berada di luar pandangan, pendengaran, atau jangkauan tangannya. 

Pada tahap operasional konkrit, anak sudah dapat memecahkan 

persoalan-persoalan sederhana yang bersifat konkrit dan dapat 

memahami suatu pernyataan, mengklasifikasikan serta 

mengurutkan. Pada tahap operasional formal,  pikiran anak tidak 

lagi terbatas pada benda-benda dan kejadian di depan matanya. 

Pikiran anak terbebas dari kejadian langsung.   

Dilihat dari perkembangan kognitif, anak usia dini berada 

pada tahap pra operasional. Anak mulai proses berpikir yang lebih 
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jelas dan menyimpulkan sebuah benda atau kejadian walaupun itu 

semua berada di luar pandangan, pendengaran, atau jangkauan 

tangannya. Anak mampu mempertimbangkan tentang besar, 

jumlah, bentuk dan benda-benda melalui pengalaman konkrit. 

Kemampuan berfikir ini berada saat anak sedang bermain. 

2.2.3 Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia Dini  

Menurut Bredekamp dan Coople (Siti Aisyah dkk, 2010: 

1.17-1.23), beberapa prinsip perkembangan anak usia dini yaitu 

sebagai berikut: Aspek-aspek perkembangan anak seperti aspek 

fisik, sosial, emosional, dan kognitif satu sama lain saling terkait 

secara erat. Perkembangan anak tersebut terjadi dalam suatu urutan 

yang berlangsung dengan rentang bervariasi antar anak dan juga 

antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. 

Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi, dan 

internalisasi yang lebih meningkat. Pengalaman pertama anak 

memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan 

anak. Perkembangan dan belajar dapat  terjadi karena dipengaruhi 

oleh konteks sosial dan kultural yang merupakan hasil dari 

interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan 

fisik maupun sosial tempat anak tinggal. Perkembangan mengalami 

percepatan bila anak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan 

keterampilan-keterampilan yang baru diperoleh dan ketika mereka 

mengalami tantangan. Sarana penting bagi perkembangan sosial, 
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emosional, dan kognitif anak serta merefleksikan perkembangan 

anak yaitu dengan bermain. Melalui bermain anak memiliki 

kesempatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya sehingga 

anak disebut dengan pembelajar aktif. Anak akan berkembang dan 

belajar dengan baik apabila berada dalam suatu konteks komunitas 

yang aman (fisik dan psikologi), menghargai, memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisiknya, dan aman secara psikologis. Anak 

menunjukkan cara belajar yang berbeda untuk mengetahui dan 

belajar tentang suatu hal yang kemudian mempresentasikan apa 

yang mereka tahu dengan cara mereka sendiri.  

Dari berbagai uraian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-

prinsip anak usia dini adalah anak merupakan pembelajar aktif. 

Perkembangan dan belajar anak merupakan interaksi anak dengan 

lingkungan antara lain melalui bermain. Bermain itu sendiri 

merupakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Melalui bermain anak memiliki kesempatan untuk mempraktekkan 

keterampilan yang baru diperoleh sehingga perkembangan anak 

akan mengalami percepatan. 

2.3 Konsep Media Alam 

2.3.1 Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium, secara harfiah mempunyai arti antara perantara 

atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar dari pengirim 
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pesan ke penerima pesan. Terkait dengan pembelajaran media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang 

pikiran, minat dan perhatian anak didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang optimal. 

Menurut Fleming media pembelajaran adalah penyebab alat 
turut campur tangan dalam dua pihak atau mendamaikan. 
Menurut Hamidjodo Dalam Latuheru media adalah semua 
bentuk perantara yang dipergunakan oleh manusia, untuk 
menyampaikan atau menyebarkan ide gagasan atau pendapat 
yang akan sampai kepada penerima yang di tuju. (Kurnia 
2014, 4)

 

 

Wilbur  Schramm,  media  pembelajaran  adalah  teknik  

pembawa informasi atau pesan pembelajaran. Menurut Bringgs 

media ialah segala alat fisik  yang dapat menyajikan pesan serta 

perangsang peserta didik untuk belajar, contoh buku, film, kaset. 

Sedangkan menurut Gagne media pembelajaran sebagai komponen 

sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa 

untuk belajar. (Adam 2015, 79) 

Dari berbagai pendapat diatas pengertian media 

pembelajaran adala  segala bentuk alat komunikasi yang dapat 

digunakan untuk menyampaika  pesan/informasi dari sumber kepada 

anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, 

minat dan perhatian anak didik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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2.3.2 Jenis-jenis Media di Pendidikan Anak Usia Dini 

Macam-macam  media  pembelajaran  untuk  anak  usia  dini  

dapat digolongkan menjadi tiga, yakni media audio, media visual 

dan media audio visual sebagai berikut : (Dina Sahlini Media 

pembelajaran AUD, Akses 15 Juni 2019) 

2.3.1.1 Media Audio 

Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang 

mengandung pesan-pesan dalam bentuk auditif 

(Pendengaran), serta hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperti radio dan kaset. 

Untuk pendidikan anak usia dini media ini dapat 

digunakan untuk memutar sebuah cerita ataupun lagu-lagu 

untuk anak-anak, melalui media ini anak diperintahkan 

untuk menyimak, mendengarkan atau bahkan meniru cerita 

atau lagu-lagu yang diputarkan. 

Manfaat media audio untuk anak usia dini ialah dapat 

merangsang perkembangan imajinasi dan perkembangan 

bahasanya. Oleh karenanya untuk dapat memanfaatkan 

media audio dengan baik, media ini harus dipersiapkan 

secara maksimal, seperti besar kecilnya volume suara, serta 

intonasi-intonasi suara yang diperdengarkan. Intinya adalah 

seorang anak dapat menangkap dan memahami suara yang 

didengarnya, baik itu cerita maupun lagu anak-anak. 
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Contohnya yakni seperti seorang pendidik membuat 

suatu rekaman suara yang menjelaskan tentang sebuah 

bentuk geometri, yang akan di dengarkan oleh para peserta 

didiknya, sehingga peserta didik mengetahui sebuah bentuk 

geometri yang jelaskan tersebut.  

Seperti halnya misal seorang pendidik menjelaskan 

sebuah bentuk geometri segi tiga, seorang pendidik 

membuat rekaman mengenai penjelasan bentuk segitiga, 

kemudian diperdengarkan kepada peserta didik sehingga 

peserta didik memahaminya. 

2.3.1.2 Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan 

indra penglihatan. Bentuk media visual ialah media grafis 

dan media proyeksi. Media grafis aalah media visual yang 

mengkomunikasikan antara fakta dan data yang berupa 

gagasan atau kata-kata verbal dengan gambar seperti poster, 

kartun dan komik. Sedangkan media proyeksi adalah media 

proyektor yang mempunyai untsur cahaya dan lensa atau 

cermin, misalnya OHP, slide, dan film strip 

Dibandingkan dengan media audio, media visual 

dalam situasi tertentu lebih baik untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran, khususnya bagi anak usia dini. Dengan 

menggunakan penglihatannya seorang anak akan dapat 
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mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajari. Hanya 

saja bagi anak yang memiliki keterbatasan dalam 

penglihatan media ini kurang pas untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. 

Contohnya, seorang pendidik membuatkan sebuah 

bentuk geometri dari bahan alam kemudian diperlihatkan 

kepada peserta didik agar peserta didik mengenal sebuah 

bentuk geometri tersebut. 

Seperti halnya misal, seorang pendidik membuatkan 

bentuk geoemtri segitiga atau membuatkan gambar segitiga 

di kertas, atau memperlihtkan bentuk segitiga yang ada di 

sekitar lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat melihat langsung bentuk geometri segitiga tersebut 

dan peserta didik mengetahuinya tanpa ada penjelasan dari 

seorang pendidik. 

2.3.1.3 Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai 

unsure suara dan unsur gambar. Sehingga media yang 

digunakan dapat langsung bersmaan di dengar dan dilihat 

benda yang sedang diajarkan. 

Contoh dimana seorang pendidik ingin menjelaskan 

sebuah bentuk geometri, seorang pendidik dapat membuatkan 

sebuah rekaman vidio dan memiliki suara sekaligus yang 

menjelaskan mengenai bentuk geometri yang sedang diajarkan. 
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Seperti halnya misal seorang pendidik ingin menjelaskan 

sebuah bentuk geometri segitiga maka seorang pendidik dapat 

membuatkan sebuah vidio yang dimana dalam vidio memiliki 

penjelasan mengenai bentuk geometri segitiga tersebut agar 

peserta didik dapat melihat dan mendengarkan langsung bentuk 

geometri tersebut dan memahaminya, atau seorang pendidik 

membuatkan bentuk geometri tersebut dari bahan alam 

kemudian memperlihatkan kepada peserta didik sekaligus 

menjelaskan tentang bentuk geometri yang sedang di ajarkan.  

2.3.2 Manfaat Media Pembelajaran Dari Alam Sekitar 

Pemanfaatan alam seabagai media pembelajaran dapat 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif turut serta 

mencari sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sehingga 

meningkatkan aktivitas belajar dan dapat memperkaya wawasan 

peserta didik. 

Memanfaatkan media pembelajaran dari alam sekitar juga 

dapat mempermudah oleh peserta didik untuk memahami sebuah 

pelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik dikarenakan 

seringnya ditemui oleh peserta didik, atau bahkan ada disekeliling 

lingkungan kehidupan seorang peserta didik, dan dapat 

mengefesiensikan waktu dan mengefektifkan tempat atau bahan. 
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2.3.3 Faktor Penentu Dalam Pemilihan Media Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Dalam konteks pemilihan media pembelajaran untuk anak usia 

dini, beberapa dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan media pembelajaran tersebut diantaranya adalah : (Winda 

Sherli Utami kriteria pemilihan pembelajaran AUD, Akses 20 Juni 

2019)
 

2.3.3.1 Media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan 

dengan kebutuhan pemakai (anak usia dini) yang dilayani 

serta mendukung tujuan pembelajaran. 

2.3.3.2 Media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas azas 

manfaat, untuk apa dan mengapa media pembelajaran 

tersebut dipilih. 

2.3.3.3 Pemilihan media pembelajaran hendaknya berposisi ganda 

baik berada pada sudut pandang pemakai (guru, anak) 

maupun dari kepentingan lembaga. Dengan demikian 

kepentingan kedua belah pihak akan terpelihara dan tidak 

ada yang dirugikan manakala kepentingan masing-masing 

ada yang kurang selaras. 

2.3.3.4 Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian 

edukatif dengan memperhatikan kuriikulum yang berlaku, 

cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, 
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karakteristik siswa serta aspek-aspek lainnya yang berkaiitan 

dengan pengembangan pendidikan dalam arti luas. 

2.3.3.5 Media pembelajaran yang dipilih hendaknya memenuhi 

persyaratan bobot yang telah ditentukan antara lain sesuai 

dengan tujuan, persyaratan fisik, kuat dan tahan lama, sesuai 

dengan dunia anak, sederhana, menarik dan berwarna, 

terkait dengan aktivitas bermain anak serta kelengkapan 

yang lainnya. 

2.3.3.6 Pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan 

pula keseimbangan koleksi (well rounded collection), 

termasuk media pembelajaran pokok dan bahan penunjang, 

sesuai dengan kurikulum baik untuk kegiatan pembelajaran, 

maupun media pembelajaran penunjang untuk pembinaan 

talentas, minat dan keterampilan yang terkait. 

2.3.3.7 Untuk memudahkan memilih media pembelajaran yang baik, 

perlu kiranya menyertakan alat bantu pencarian informasi 

seperti katalog, kajian buku, review atau bekerjasama dengan 

sesama elemen fungsional seperti pendidik atau kepada 

pimpinan lembaga PAUD dalam forum kelompok kerja guru, 

misalnya para pendidik dari berbagai lembaga PAUD, 

dimungkinkan untuk saling tukar informasi, mendiskusikan 

berbagai hal yang berkaitan dengan, peningkatan proses 
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belajar mengajar (PBM), dan tentang kondisi keberadaan 

media pembelajaran yang diperlukan. 

Ragam pembelajaran tentunya tidak digunakan seluruhnya 

secara serentak, dalam kegiatan pembelajaran, untuk itu perlu 

pemilihan media tersebut. Dalam kriteria untuk 

mempertimbangkan pendidik kaitannya dalam pemilihan 

perangkat pembelajaran anak-anak. 

Pembelajaran yang efektif memerlukan rencana yang baik. 

Perangkat yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu 

juga memerlukan rencana yang baik pula. Faktor yang perlu di 

sikapi dalam pemilihan media pembelajaran adalah komuniikatif, 

harganya yang murah, nilai kepraktisannya dan kondisi 

pemakaiannya. 

Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan 

diantaranya memperjelas penyajian pesan, mengatasi 

keterbelakangan ruang, memecahkan sifat pasif murid. Dalam 

meningkatkan bobot proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, 

kita tidak boleh lupa suatu hal yang sudah tentu kebenarannya, 

bahwa pembelajaran harus banyak berinteraksi pada sumber 

belajar (buku, internet, yang berhubungan dengan pengetahuan). 

Tanpa sumber belajar yang memadai, sulit diharapkan suatu 

proses pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya hasil 

belajar yang optiimal. 
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Dengan demikian penggunaan perangkat sebagai sumber 

belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai arti yang sangat 

penting. Media pembelajaran yang dapat membangkitkan minat, 

perhatian dan kreativitas siswa hendaknya menggunakan media 

yang unik dan sesuai dengan individualitas murid sehingga dapat 

memotivasi semangat belajar. 

Aspek keunikkan ini bisa dilakukan dengan pemilihan 

materi dan kreasi penyajian media. Berdasarkan jenis diatas, anak-

anak yang duduk dibangku sekolah, dimana kelak mereka akan 

terjun kemasyarakat. Di eraglobalisasi ini menuntut sumber daya 

manusia untuk bersaing, sesuai dengan perkembangan zaman. 

Sehingga siswa dalam usia ini, gemar membentuk kelompok 

bermain usia sebaya. 

2.3.4 Media Alam 

Bahan alam yaitu bahan atau material yang ada di alam 

sekitar. Materi alam terdapat di alam dan ditemukan di tanah atau 

belahan dari hewan atau tumbuhan. Bahan alam gampang di 

temukan di sekitar lingkungan murid. Bahan alam juga terdapat di 

luar pintu atau dapat diperoleh dekat tempat tinggal. (Fauziah 2013, 

25)
 

Media bahan alam adalah seluruh sesuatu yang ada di 

lingkungan sekeliling kita yang dapat dipergunakan untuk 

membantu pembelajaran. Media ini sangat murah namun dapat 
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dipergunakan secara efektif/efesien untuk pembelajaran. (Oktaria 

2013, 50)
 

Bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai perangkat 

adalah batu-batuan, kayu, tanah liat, kapuk, serbuk kayu, pasir dan 

masih banyak lagi. Pemanfaatan media bahan alam sebagai media 

pembelajaran oleh pendidik secara tepat akan membantu siswa 

dalam menggembangkan berbagai arah perkembangan siswa baik 

aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, moral dan nilai-

nilai agama. 

Banyak media yang terdapat di lingkungan alam sekitar siswa, 

yang dapat digunakan sebagai media atau alat peraga untuk kegiatan 

pembelajaran anak, tanpa perlu biaya mahal. pemanfaatan media 

alam sebagai media belajar, dapat memberikan pengalaman yang 

riil kepada anak, pembelajaran menjadi lebih konkrit, dan tidak 

verbalistik, sehingga anak lebih mudah menyerap pengetahuan, 

sebab pada masa usia dini, anak berada pada masa operasional 

konkrit, dimana pada masa itu, anak lebih banyak menyerap 

pengetahuan melalui benda-benda nyata seperti, media bahan alam 

tersebut. 

Dengan menggunakan media bahan alam, sehingga anak didik 

dapat melihat langsung bentuk-bentuk geometri yang ada di sekitar 

lingkungannya, dan anak didik dapat menggunakan bahan alam 

untuk membentuk sebuah bentuk geometri. 
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Sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan media 

alam sekitar membuat guru memudahkan dalam proses belajar 

bentuk geometri, dan dengan mudah ditemui oleh anak didik. Media 

alam sekitar sangat mudah didapat dan murah harganya juga 

tersedia di alam yang akan membentuk pengalaman langsung dalam 

lingkungannya. Dengan media alam sekitar, anak juga akan 

mengasosisiakan antara benda-benda dengan kata-katanya. 

2.3.4.1 Kelebihan Media Dari Alam Sekitar 

 Mudah didapatkan bahan-bahan yang ingin dijadikan 

media pembelajaran seperti bahan alam tanah liat, batu 

kerikil dan lain-lain. 

 Proses belajar mengajar lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

 Bahan dari alam sekitar lebih ekonomis. 

 Peserta didik akan lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang sedang di ajarkan karena sering 

mendapatkannya di sekelilingnya, seperti halnya pelajaran 

mengenai bentuk geometri, maka peserta didik dapat 

menggunakan bahan alam untuk membentuk bentuk 

geometri atau dapat melihat langsung bentuk geometri 

pada benda-benda yang ada di sekelilingnya. 

2.3.4.2 Kekurangan Media Dari Alam Sekitar 

Kekurangan media dari alam sekitar yakni : 
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 Terkadang jadi salah sasaran (tujuan tidak tercapai) karena 

peserta didik lebih berkesan bermain-main. 

 Membutuhkan waktuyang cukup leluasa 

 Kurangnya pemahaman pendidik untuk memanfaatkan 

bahan alam sekitar sebagai media pembelajaran.  

2.4 Kajian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Agustina yang berjudul 

“Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bentuk-bentuk Geometri Datar 

Melalui Permainan Tradisional Gotri Legendri Pada Anak Kelompok B TK 

Sunan Kalijogo” menyimpulkan bahwa melalui permainan tradisional gotri 

legendri dapat meningkatkan kemampuan mengenal bentuk-bentuk geometri 

datar pada anak kelompok B TK Sunan Kalijogo Cangkringan. Pada saat 

dilakukan observasi pratindakan, pada indikator menyebutkan bentuk-bentuk 

geometri sebesar 26,32% dan pada indikator membentuk posisi pola lantai 

sebesar 21,05% masih menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan masih kurang 

dari indikator keberhasilan yang ditentukan berada pada kriteria kurang 

sekali, pada Siklus I indikator menyebutkan bentuk-bentuk geometri sebesar 

31,58% dan membentuk posisi pola lantai sebesar 26,32% menunjukkan 

adanya peningkatan namun belum mencapai indikator yang ditentukan 

karena masih berada pada kriteria cukup dan pada Siklus II indikator 

menyebutkan bentuk-bentuk geometri sebesar 89,47% dan membentuk posisi 

pola lantai sebesar 84,64%. Proses peningkatan terlihat pada saat dilakukan 
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tindakan siklus I ke siklus II dengan langkah-langkah kegiatan mengenal 

bentuk-bentuk.(Marlia 2015, 1)
 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rahmawati yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Pengenalan Geometri Melalui Model Kooperatif 

Teknik Learning Together-Circle Of Learning Pada Kelompok B Di Tk 

Kuncup Sari Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016” menyimpulkan bahwa 

melalui Teknik learning together-circle of learning dapat 

meningkatkan kemampuan mengenal geometri anak Kelompok B TK 

Kuncup Sari Semarang tahun pelajaran 2015/2016. Hal tersebut di tandai 

dengan adanya peningkatan rata-rata skor rekapitulasi hasil observasi. Rata-

rata peningkatan kemampuan mengenal geometri anak kelompok B TK 

Kuncup Sari Semarang pada kriteria Baik, kondisi awal 0% mengalami 

peningkatan menjadi 22.2% pada siklus I dan akhirnya meningkat menjadi 

88.9% pada siklus II.(Rahmawati 2016, 1) 

Adapun perbedaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu dapat dilihat dari judul penelitian dan tempat 

penelitiannya. Adapun judul peneliti yaitu “Meningkatkan Kemampuan 

Geometri Dengan Media Alam Sekitar Pada Anak Kelompok B di PAUD 

Sultan Qaimuddin Kendari. 
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2.5 KERANGKA BERFIKIR 

Bagan kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awalnya tingkat kemampuan anak masih rendah dalam pengenalan 

bentuk geometri dan mengakibatkan hasil belajar anak menjadi rendah, 

kemudian diadakan perbaikan dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yaitu dengan menggunakan media alam untuk peningkatan kemampuan 

geometri. Setelah diadakan perbaikan dengan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), maka terjadi peningkatan dalam pemahaman pengenalan bentuk 

geometri sehingga hasil belajar menjadi optimal. 

  

KONDISI AWAL 

TINDAKAN 

KONDISI AKHIR 

Kemampuan geomertri pada anak 

kelompok B di PAUD Sultan 

Qaimuddin Kendari masih rendah, 

masih banyak yang belum bisa 

menyebutkan, mengelompokkan, dan 

membedakan benda yang berbentuk 

geometri yakni sebanyak 11 anak 

Melalui media alam sekitar 

Kemampuan geometri pada anak 

kelompok B di PAUD Sultan 

Qaimuddin Kendari meningkat 


