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ABSTRAK

NANDA SETYA RAHMAWATI, Mengembangkan Kemampuan Kognitif  Bentuk Geometri Melalui
Media Kottak Raba Pada Anak Kelompok A TK Dharma Wanita 1 Darungan Kecamatan Pare,
Penelitian Tindakan Kelas, PG PAUD, FKIP UN PGRI KEDIRI, 2017.

Penelitian ini di latar belakangi masalah hasil penilaian bahwa kemampuan kognitif mengenal
bentuk geometri kelompok A TK Dharma Wanita 1 Darungan belum mencapai ketuntasan. Hal ini
terlihat dari hasil data pra tindakan, dari 22 anak, sebanyak 17 anak belum mencapai ketuntasan
dengan persentase 77,27%, dan sebanyak 5 anak mencapai ketuntasan dengan presentase 22,72%.
Masalah ini dipecahkan melalui pembelajaran dengan menggunakan media kotak raba. Permasalahan
penelitian ini adalah “Apakah melalui media kotak raba pada anak kelompok A dapat
mengembangkan kemampuan kognitif bentuk geometri TK Dharma Wanita I Darungan Kecamatan
Pare?”.

Rancangan yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) model
Kemmis dan Mc. Taggart dengan subjek penelitian anak didik kelompok A TK Dharma Wanita 1
Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2016-2017 yang berjumlah 22 anak
terdiri dari 12 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Penelitian ini dilaksanakan tiga siklus dengan
prosedur umum meliputi tahapan (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4)
Refleksi.Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu teknik penugasan dan observasi.Data
di analisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan membandingkan ketuntasan belajar sebelum
dan sesudah dilakukan tindakan.

Hasil analisis data menunjukan setelah dilakukan tindakan, ketuntasan belajar mencapai
86,36%, angka ini lebih besar sebelum dilakukan tindakan dari pada angka yang dipakai untuk norma
pengujian yaitu ± 75%, artinya hipotesis tindakan dinyatakan diterima. Kesimpulannya adalah
penggunaan Media Kotak Raba dalam Pembelajaran dapat Mengembangkan Kemampuan Kognitif
Bentuk Geometri pada Anak Kelompok A TK Dharma Wanita 1 Darungan Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2016-2017.

Adapun saran yang dapat digunakan sebagai referensi yaitu media kotak raba dapat digunakan
sebagai pilihan media yang tepat untuk mengembangkan kemampuan mengenal berbagai bentuk
geometri berdasarkan bentuk warna dan ukuran.

Kata Kunci : Mengembangkan Kognitif, Kotak Raba
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I. LATAR BELAKANG
Pendidikan Taman kanak-kanak

merupakan salah satu bentuk

pendidikan formal anak usia dini yaitu

anak yang berusia empat sampai dengan

enam tahun. Pendidikan taman kanak-

kanak memiliki peran yang sangat

penting untuk mengembangkan

kepribadian anak serta mempersiapkan

anak untuk memasuki jenjang

pendidikan selanjutnya.Sebagaimana

yang di sebutkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia tentang

Sistem Pendidikan Nasional (2003)

Pasal 1 (14) menyatakan bahwa

Pendidikan Anak Usia Dini adalah

suatu upaya pembinaan yang ditujukan

kepada anak sejak lahir sampai usia

enam tahun yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikanuntuk

membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani maupun rohani

agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih

lanjut.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

perkembangannnya anak tidak dapat

dipisahkan dari benda-benda yang ada

di sekitarnya. Sejak kecil anak sudah

mengenal benda-benda terdekatnya

yang bentuk bendanya sama dengan

bentuk geometri misalnya uang koin,

lemari, buku atau benda lainnya yang

digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari serta keperluan bermainnya.

Lestari, K.W, menjelaskan bahwa

mengenal bentuk geometri pada anak

usia dini adalah kemampuan anak

megenal, menunjuk, menyebutkan serta

mengumpulkan benda-benda di sekitar

berdasarkan bentuk geometri.

Mengenalkan bentuk-bentuk geometri

dalam perkembangan kognitif di mulai

dari membangun konsep geometri yaitu

mengidentifikasi atau menentukan ciri-

ciri bentuk geometri.Anak usia TK

(Taman Kanak-Kanak) berada pada

tahap pra operasional di mana pada

tahap ini anak dapat mengelompokkan

objek menggunakan satu ciri seperti

mengumpulkan semua benda walau

warnanya sama bentuknya berbeda.

Pada tahap ini juga anak sudah

mengenal bentuk, dapat

mempertimbangkan ukuran besar atau

kecil, panjang atau pendek pada benda

yang didasarkan presepsi anak. Karena

itulah apabila guru menjelaskan materi

di harapkan anak-anak mengenal hal-hal

yang  konkret.Dari hasil pra tindakan

kegiatan pembelajaran di TK Dharma

Wanita 1 Darungan Kecamatan Pare
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khususnya pada anak kelompok A di

ketahui bahwa kemampuan mengenal

bentuk geometri masih rendah. Hal ini

ditandai dengan saat kegiatan

pembelajaran tentang bentuk geometri

misalnya persegi panjang dalam bentuk

gambar beberapa anak yang dapat

menjawabnya dengan benar dan tepat.

Sedangkan anak yang lain ada yang

bersikap diam, bingung, dan tak mau

tahu. Terdapat  22 anak dalam satu

kelas yang terdiri dari 12 anak laki-laki

dan 10 anak perempuan, dapat

dipersentasekan sekitar 22,72% (5 anak)

dapat memahami bentuk geometri,

77,27% (17anak) belum mampu

memahami bentuk geometri.

Rendahnya tingkat kemampuan anak

dalam bentuk geometri pada anak

kelompok A di sebabkan oleh beberapa

penyebab yaitu, penggunaan media

pembelajaran yang digunakan guru

terbatas, kurang menarik sehingga anak-

anak-anak kuang antusias dalam

belajarnya. Selain itu penyajian dalam

metode pembelajaran yang digunakan

guru adalah metode ceramah di depan

menerangkan gambar bentuk geometri

dan sering menggunakan LKA (lembar

kerja anak) akibatnya saat kegiatan

belajar mengajar berlangsung anak

banyak yang jenuh sehingga kegiatan

belajar mengajar kurang

maksimal.Berdasarkan uraian di atas,

maka peneliti tertarik melakukan

penelitian tindakan kelas dengan judul“

Mengembangkan Kemampuan Bentuk

Geometri Melalui Media Kotak Raba

Pada Anak Kelompok A TK Dharma

Wanita 1 Darungan Kecamatan Pare”

Kegiatan pengenalan menggunakan

media yang menarik adalah salah satu

upaya agar anak antusias ketika

melakukan kegiatan belajarnya.Media

pembelajaran pada tingkat TK (Taman-

Taman Kanak) sangat diperlukan saat

mengajar, karena dunia anak adalah

dunia bermain. Untuk itu disarankan

dengan cara penggunaan media yang

menarik dapat mengembangkan

kemampuan mengenalkan bentuk

geometri pada anak. Salah satunya

menggunakan media kotak raba. Kotak

raba merupakan alat permainan edukatif

(APE) yang berbentuk kotak, berisi

bentuk geometri berbagai warna dan

ukuran, dengan cara anak mengambil

beberapa bentuk geometri dan

mengelompokkan benda geometri

menurut warna, bentuk dan ukuran.

Kotak raba ini bertujuan untuk

merangsang aspek kognitif  bentuk

geometri pada anak.Van Hiele (Daitin

Tarigan, 2006: 62), menyatakan bahwa

terdapat lima tahap belajar geometri

pada anak, di antaranya adalah:
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(1)Tahap Pengenalan: dalam tahap ini

anak mulai belajar mengenal suatu

bentuk geometri secara keseluruhan,

namun belum mengetahui adanya sifat-

sifat dari bentuk geometri yang

dilihatnya, (2)TahapAnalisis : pada

tahap ini anak sudah mulai mengenal

sifat-sifat yang dimiliki benda geometri

yang diamati. Anak sudah mampu

menyebutkan aturan yang terdapat pada

benda geometri tersebut, (3)Tahap

Pengurutan: pada tahap ini anak sudah

mampu melakukan penarikan

kesimpulan, berpikir deduktif, namun

kemampuan ini belum dapat

berkembang secara penuh, (4)Tahap

Deduksi: dalam tahap ini anak sudah

mampu menarik kesimpulan secara

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum menuju

hal-hal yang bersifat khusus, (5)Tahap

Akurasi : dalam tahap ini anak mulai

menyadari betapa pentingnya ketepatan

dari prinsip-prinsip dasar yang

melandasi suatu pembuktian. Anak

belajar bentuk-bentuk geometri anak

harus belajar dari benda-benda konkret.

Anak dapat memahami konsep melalui

pengalaman bermain dan guru

membantu dalam mengenalkan konsep

geometri. Membangun konsep geometri

anak usia dini dimulai dengan

mengidentifikasi bentuk, menyelidiki

bangunan dan memisahkan gambar-

gambar. Anak dalam usia dini mulai

berusaha untuk mengenal dan

memahami bentuk dasar (bentuk-bentuk

geometri) yang memiliki nama-nama

tertentu seperti lingkaran, persegi,

segitiga, persegi panjang, dan lain

sebagainnya, menurut Wahyudi

(2005:115) yaitu: (1) Pengenalanbentuk

dasar: lingkaran, persegi, segitiga, (2)

Memberi nama: menghubungkan

bentuk dengan namanya, (3)

Mengelompokkan dan

membedakan bentuk dalam suatu

kelompok sesuai dengan ukuran dan

bentukknya, (4)Mengenali bentuk-

bentuk benda yang ada di

lingkungannya sendiri.Martini Jamaris

(2006:44), menjelaskan bahwa

kemampuan dasar matematika pada

anak TK berada pada fase pra

operasional yang diwarnai oleh

perkembangan kemampuan berpikir

secara simbolis. Kemampuan dasar

geometri dikembangkan melalui

pengenalan anak terhadap kemampuan

spasialnya yaitu kemampuan yang

berkaitan dengan bentuk benda dan

tempat di mana benda tersebut berada,

dan kemampuan berpikirnya adalah

berpikir secara simbolis. Hal ini dapat

dilihat dari kemampuan anak untuk

dapat membayangkan benda-benda
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yang ada di sekitarnya. Pembelajaran

melalui kegiatan bermain untuk

mengenal bentuk geometri dapat

membantu anak untuk memahami,

menggambarkan, dan mendeskripsikan

benda-benda yang ada di sekitarnya.

Menurut Wahyudi (2005:109)

bahwa pengenalan geometri

memberikan manfaat pada anak yaitu:

(1)Anak akan mengenali bentuk-

bentuk dasar seperti lingkaran,

segitiga, persegi dan persegi panjang,

(2)Anak akan mampu membedakan

dan mengelompokkan benda sesuai

dengan ukuran dan bentuknya, (3)

Anak akan mampu mengenali

bentuk-bentuk benda yang ada di

lingkungannya sendiri.

Media merupakan kelengkapan

yang penting dalam penyelenggaran

pendidikan.Salah satu alat yang

penting di dalam pendekatan kegiatan

pembelajaran adalah pemilihan dan

penggunaan media

pembelajaran.Media dan sumber

Belajar yang dipilih harus sesuai

dengan kegiatan dan dapat

memberikan pengalaman yang

berkesan bagi anak.Penggunaan media

yang menarik dapat mengembangkan

kemampuan mengenalkan bentuk

geometri pada anak.Salah satunya

menggunakan media kotak raba.

Kotak raba merupakan alat permainan

edukatif (APE) yang berbentuk kotak,

berisi bentuk geometri berbagai warna

dan ukuran, dengan cara anak

mengambil beberapa bentuk geometri

dan mengelompokkan benda geometri

menurut warna, bentuk dan ukuran.

Media kotak raba termasuk dalam

jenis media taktil artinya media yang

dapat di sentuh atau di raba

menggunakan tangan. Kotak raba ini

bertujuan untuk merangsang aspek

kognitif  bentuk geometri pada anak.

Anak akan mengenali dan

membedakan bentuk-bentuk dasar

seperti lingkaran, segitiga, persegi,

setengah lingkaran dan persegi

panjang. Anak akan membedakan

bentuk-bentuk dan anak akan mampu

mengelompokkan benda sesuai

dengan ukuran dan bentuknya.

II. METODE PENELITIAN
Rancangan yang dipilih dalam

penelitian ini adalah penelitian

tindakan kelas (PTK) model Kemmis

dan Mc. Taggart dengan subjek

penelitian anak didik kelompok A TK

Dharma Wanita 1 Darungan

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Tahun Pelajaran 2016-2017 yang

berjumlah 22 anak terdiri dari 12 anak

laki-laki dan 10 anak perempuan.

Penelitian ini dilaksanakan tiga siklus
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dengan prosedur umum meliputi

tahapan (1) Perencanaan, (2)

Pelaksanaan, (3) Pengamatan, (4)

Refleksi (Arikunto, 2008 :16). Teknik

yang digunakan untuk pengumpulan

data yaitu teknik penugasan dan

observasi. Data di analisis

menggunakan teknik statistik

deskriptif dengan membandingkan

ketuntasan belajar sebelum dan

sesudah dilakukan tindakan.

III. HASIL DAN KESIMPULAN
Dari data hasil penilaian yang

diperoleh untuk mengembangkan kognitif

bentuk geometri sebagai berikut:

Tabel hasil penilaian untuk

mengembangkan kognitif bentuk geometri:
Pelaksanaan Hasil

   
Pra tindakan 54,54% 22,72% 18,1% 4,54%
Siklus I 9,09% 54,54% 22,72% 13,63%
Siklus II 4,54% 40,90% 31,81% 22,72%
Siklus III - 13,63% 36,36% 50%

1. Kondisi Pra Tindakan

Pada kondisi sebelum dilakukan

tindakan, kemampuan kognitif mengenal

bentuk geometri pada Kelompok A1 TK

Dharma Wanita 1 Darungan Kecamatan

Pare Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran

2016-2017 masih rendah.sebanyak 1 anak

bintang empat (berkembang baik) dengan

persentase 4,54%, sebanyak 4 anak bintang

tiga (berkembang sesuai harapan) dengan

persentase 18,1%, sebanyak  5 anak

bintang empat  (mulai berkembang)

dengan persentase 22,72% dan sebanyak

12 anak bintang satu ( belum berkembang)

dengan persentase 54,54%.

2. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran

Siklus I

Siklus 1 dilaksanakan pada hari Senin, 20

Pebruari 2017, dengan menggunakan

media kotak raba pada siklus I, terlihat

sebanyak 2 anak sudah mendapatkan

bintang 1 (9,09%), 12 anak mendapatkan

bintang 2 (54,54%), 5 anak mendapatkan

bintang 3 (22,72%) dan 3 anak

mendapatkan bintang 4 (13,63 %). Hal ini

dikarenakan anak-anak masih banyak yang

belum paham mengenal berbagai bentuk

geometri dengan kegiatan memasangkan

bentuk geometri sesuai bentuknya.

3. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran

Siklus II

Siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 27

Pebruari 2017, Dengan adanya perbaikan

pada siklus II, ada sebanyak 1 anak

mendapatkan bintang 1  (4,54%), 9 anak

mendapatkan bintang 2 (40,90%), 7 anak

mendapatkan bintang 3 (31,81%) dan 5

anak mendapatkan bintang 4 (22,72%).

Namun hal ini menunjukkan bahwa pada

siklus II anak mengalami peningkatan dari

siklus I.

4. Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran

Siklus III
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Siklus III dilaksanakan pada hari Senin, 06

Maret 2017, dengan adanya perbaikan

pada siklus III sebanyak 3 anak

mendapatkan bintang 2 (13,63%), 8 anak

mendapatkan bintang 3 (36,36%) dan 11

anak mendapatkan bintang 4 (50%).

Namun hal ini menunjukkan bahwa pada

siklus III anak mengalami peningkatan dari

siklus II.

Adapun tabel hasil penilaian ketuntasan

belajar antara pra tindakan, siklus I, siklus

II, siklus III yaitu :
Hasil Nilai

Perkembangan
Anak

Pra-
tindakan Siklus I Siklus II Siklus

III

Tuntas 22,72% 36,36% 54,54% 86,36%
Belum tuntas 77,27% 63,63% 45,45% 13,63%

Dari data tersebut menunjukkan

bahwa tindakan guru dalam

mengembangkan kemampuan mengenal

bentuk geometri melalui media kotak raba

pada anak kelompok A TK Dharma

Wanita 1 Darungan Kecamatan Pare

Kabupaten Kediri sudah mengalami

peningkatan atau kemajuan. Nilai

ketuntasan pada siklus III mencapai

86,36% dari norma pengujian ± 75%

artinya dengan demikian, dapat diambil

kesimpulan bahwa hipotesis tindakan dapat

Diterima
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