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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Program pendidikan untuk anak merupakan salah satu  komponen 

dalam penyelenggaraan   pendidikan  anak  usia  dini,  keberadaan  

program  ini  sangat penting  sebab  melalui  program  inilah  semua  

rencana,  pelaksanaan, pengembangan, penilaian dapat dikendalikan. 

Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat menentukan. Pada 

usia ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan  mulai dan sedang  

berlangsung,  seperti perkembangan  fisiologis, bahasa, motorik dan 

kognitif. Perkembangan ini akan menjadi dasar bagi perkembangan  anak 

selanjutnya.  Oleh sebab itu perkembangan  pada masa awal ini akan 

menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya (Masitoh & Siti 

Aisyah, 

2009: 6). 
 

Perkembangan  dan  pertumbuhan  pada  anak  harus  distimulasi  

dengan baik, agar tugas perkembangannya  dapat berkembang secara 

optimal. Salah satu tugas perkembangan yang harus distimulasi adalah 

perkembangan kognitif dengan  mengenalkan  benda-benda  yang  ada  di  

sekitar  anak.  Dalam  pertumbuhannya, anak-anak tidak dapat dipisahkan 

dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Sejak kecil  mereka  sudah  

mengenal  benda-benda  terdekatnya  yang  bentuk  bendanya sama  

dengan  bentuk  geometri,  misalnya  koin,  lemari,  meja,  buku,  bola,  

atau benda  lainnya  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  
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dalam  kehidupan sehari-hari dan keperluan bermain (Mukhtar Latif, 

Zukhairina, Rita Zubaidah, & Muhammad Afandi, 2013: 3). 

Lestari,   K.W.  (2011:  4),  menjelaskan   bahwa   mengenalkan   

bentuk geometri pada anak usia dini adalah kemampuan anak mengenal, 

menunjuk, menyebutkan serta mengumpulkan benda-benda di sekitar 

berdasarkan bentuk geometri. Mengenalkan bentuk-bentuk geometri pada 

anak usia dini dimulai dari membangun konsep geometri yaitu dengan 

mengidentifikasi ciri-ciri bentuk geometri.  Sebelum  mengidentifikasi  

bentuk-bentuk  geometri,  dalam  perkembangan kognitif anak  menurut  

teori  Bloom ada enam jenjang proses dalam berpikir, di antaranya adalah 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

berkreasi. Tujuan yang akan dilaksanakan dalam HKI ini adalah   pada   

jenjang   kemampuan   mengetahui,   mengenal,   dan   menerapkan.  

Menurut Agung Triharso (2013: 50), hal tersebut atas pertimbangan 

bahwa kemampuan   kognitif  anak  mempunyai  tahap-tahap  yang  

harus  diperhatikan, sesuai dengan perkembangan anak, dan tidak semua 

jenjang proses kemampuan berpikir kognitif dapat diukur. 

Van Hiele (Daitan Tarigan, 2006: 62), menyatakan  bahwa 

terdapat lima tahap belajar geometri  pada anak, di antaranya  adalah 

tahap pengenalan,  tahap analisis,  tahap pengurutan,  tahap deduksi,  dan 

tahap akurasi.  Belajar  mengenal bentuk-bentuk geometri membantu 

anak untuk memahami, menggambarkan, dan  mendeskripsikan  benda-

benda  yang ada di sekitarnya.  Dalam  mengenal  bentuk geometri,  

secara  tidak  langsung  anak  dapat  mengenal  dan  berpikir  matematis 
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logis. Berpikir matematis logis merupakan kemampuan berpikir secara 

rasional. Proses   yang   digunakan   dalam   kecerdasan   matematis-logis   

ini   antara   lain klasifikasi (penggolongan), pengambilan kesimpulan 

dan perhitungan. Dalam hal ini  seorang  anak  dikatakan  dapat  dan  

mampu  berpikir  matematis  logis  dapat dilihat  saat anak  mampu  

memecahkan  persoalan  sederhana,  mampu  berhitung, mampu 

membedakan panjang atau pendek, besar atau kecil, panjang atau 

tinggi, dan lain-lain. Dalam pembelajaran tentang geometri ini guru dapat 

menyesuaikan sesuai dengan RPPM misalnya tema diriku yaitu 

menyusun bentuk geometri menjadi bentuk orang,menyusun bentuk 

geometri sesuai dengan besar – kecil, menjumlah dengan benda, 

sehingga anak lebih mudah dalam belajar sambil bermain. 

Rendahnya kemampuan mengenal bentuk geometri pada anak 

usia dini di sekolah disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu, 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan terbatas, guru hanya 

mengenalkan dua macam bentuk geometri saja yaitu bentuk segi empat 

dan lingkaran.  Selain  itu, guru hanya menggunakan  media  papan  tulis 

dan gambar macam-macam bentuk geometri, akibatnya  kemampuan 

anak dalam mengenal bentuk-bentuk   geometri   belum   terkuasai   

dengan   baik.   Anak-anak   masih kebingungan saat menyebutkan 

macam-macam bentuk geometri yaitu bentuk segi empat,  segitiga, 

persegi panjang, segi lima, segi enam, jajaran genjang, setengah lingkaran 

dan  lingkaran.  Penyajian  dalam  metode  pembelajaran  yang  

digunakan adalah ceramah, guru hanya bercerita di depan menerangkan 
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gambar bentuk  geometri akibatnya saat kegiatan belajar  mengajar 

berlangsung kurang kondusif,  banyak  anak  yang  bercerita  dengan  

teman,  dan  ada  yang  bermain sendiri, akibatnya  proses kegiatan 

belajar mengajar  kurang maksimal.  Kegiatan pengenalan bentuk-bentuk 

geometri dengan permainan tidak pernah dilakukan. Selain itu guru hanya 

mengulang-ulang kegiatan pembelajarannya dengan mengerjakan LKA 

tanpa diselingi dengan kegiatan bermain. Kondisi seperti inilah yang 

membuat anak kurang antusias saat melakukan kegiatan pembelajaran. 

Media pembelajaran pada tingkat TK sangat diperlukan saat 

mengajar, karena dunia anak merupakan dunia bermain, maka dari itu 

pembelajaran  yang ada  di  TK  seharusnya  diarahkan  dengan  cara  

bermain  sambil  belajar  yang dikemas  dengan  menarik.  Dalam  

mengembangkan   kemampuan  mengenalkan bentuk  geometri  pada  

anak-anak  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  hal,  salah satunya dengan 

menggunakan media papan geometri ajaib untuk mengenalkan berbagai   

macam   miniatur   geometri.  

Papan Geometri Ajaib yaitu  Alat permainan edukatif yang terbuat 

dari kayu dan terdapat papan dengan beberapa bentuk geometri  dengan  

tulisan yang bisa dipasang sesuai dengan bentuk geometrinya dan 

mempunyai keunikan yang jarang di miliki oleh APE yang lainnya yaitu 

bentuk geomtrinya bisa menempel di papan secara otomatis.  Cara 

bermain APE PAGEOAJA  ini   adalah     permainan  yang cara 

bermainnya dimainkan oleh dua orang.  Papan geometri merupakan  

permainan  edukatif  yang  dapat  menstimulasi   pengenalan  bentuk 
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geometri  pada  anak  usia  dini.  Melalui  kegiatan  bermain    geometri  

anak dapat  bermain  sambil  belajar  mengenal  bentuk-bentuk  geometri  

yaitu  segitiga, segi empat, persegi panjang, segi lima, segi enam, setengah 

lingkaran, jajaran genjang, dan  lingkaran secara langsung yang dimulai 

pada jenjang  mengetahui, memahami, dan menerapkan pada kegiatan 

sehari-hari. 

Gardner (Agung Triharso, 2013: 62), menjelaskan bahwa 

pengenalan bentuk geometri yang baik, selain dapat meningkatkan 

kemampuan kognitifnya,  anak dapat memahami lingkungannya. Selain 

itu anak mampu berpikir matematis logis dan dapat memahami konsep 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika anak melihat koin 

uang  logam anak akan tahu kalau bentuknya lingkaran (bulat), buku 

bentuknya  seperti segi empat, atap rumah bentuknya segitiga dan 

sebagainya.  Dengan  kemampuan  berpikir  matematis  logis  yang  

terasah  dan terarah anak  akan dapat berpikir secara logis dan  rasional. 

Bermain sambil belajar  melalui  kegiatan  bermain  papan geometri ajaib ,  

secara  tidak  langsung  anak  akan mengenal  bentuk  segi  empat, persegi 

panjang, segi tiga, segi lima, segi enam, belah ketupat,  lingkaran,  dan  

setengah lingkaran.  Hal  ini  dapat  dikatakan bermain sambil belajar 

karena anak dapat bermain mengklasifikasikan bentuk geometri yang 

sama, dapat belajar  menghitung jumlah geometri, mengenal warna dari 

geometri, serta membuat suatu bentuk benda dari geometri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Alat 

Permainan Edukatif Papan Geometri Ajaib APE PAGEOAJA”. Dengan 
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bermain  geometri dapat melatih kemampuan anak dalam mengenal 

bentuk- bentuk geometri.  

 

1.2 Tujuan 

Dari latar belakang di atas maka tujuan permainan APE 

PAGEOAJA adalah : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini 

 2. Untuk mengenalkan warna pada anak usia dini 

 3. Untuk mengenalkan bentuk geometri pada anak usia dini 

 4. Untuk mengenalkan logika matematika anak usia dini 

 5. Untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini 

 

1.3 Manfaat  

Berdasarkan latar belakang di atas maka manfaat dari pembuatan 

Alat Permainan Edukatif ini adalah : 

 a. Bagi Anak  

APE PAGEOAJA di gunakan untuk mestimulasi kemampuan 

kognitif,motorik,logika matematika anak usia dini akan lebing 

berkembang 

 b.Bagi Guru 

APE PAEOAJA ini bisa digunakan guru sebagai media pembelajaran 

yang kreatif,inovatif. 
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 c. Bagi Peneliti 

APE PAGEOAJA bisa digunakan sebagai acuan untuk menciptakan 

APE yang lebih kreatif lagi untuk pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


