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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan visual spasial adalah kemampuan untuk mengenal bentuk 

dan benda secara tepat, melakukan perubahan suatu benda dalam pikirannya 

dan mengenal perubahan itu, menggambarkan suatu hal/benda dalam pikiran 

dan mengubahnya dalam bentuk nyata, serta mengungkapkan data dalam 

suatu grafik. Juga kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, 

bentuk, dan ruang. Orang yang berintellegensi visual spasial baik dengan 

mudah membayangkan benda dalam ruang berdimensi tiga, mereka mudah 

mengenal relasi benda-benda dalam ruang secara tepat Gardner (dalam 

Suparno, 2004:31). 

Kemampuan visual spasial dapat dikembangkan melalui kegiatan 

menggambar, melukis, mencoret-coret, menyanyi, mengenal dan 

membayangkan suatu konsep, membuat prakarya, mengunjungi berbagai 

tempat, melakukan permainan konstruktif dan kreatif, mengatur dan 

merancang (Sujiono, 2013). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

melibatkan semua indra anak terlibat dalam pembelajaran yang diawali 

dengan menampilkan model dan diakhiri dengan membuat atau menciptakan 

sesuatu. Hal ini didukung oleh pernyataan Masitoh (dalam Kambastom 

Harto, 2013) bahwa pengalaman langsung harus mendahului penggambaran 

atau sesuatu yang lebih abstrak dan model lebih konkret dari pada gambar, 

dan gambar lebih konkret dari pada kata-kata. 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di 

kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus Menunjukkan 

bahwa kemampuan visual spasial anak di kelompok A TK Pertiwi 

Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus masih rendah. Saat observasi pada 

kegiatan pengenalan bentuk, ukuran, dan warna guru memberikan 

bermacam-macam bentuk geometri (lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi 

panjang). Dalam kegiatan tersebut, peneliti menemukan masih banyak anak 

yang mengalami kebingungan dalam mengelompokkan bentuk yang sama, 

ukuran dan warna. Dalam kegiatan mengelompokkan bentuk tersebut, ada 

anak yang masih mengalami kebingungan ketika diminta mengelompokkan 

bentuk persegi, ada anak yang mengambil bentuk persegi panjang dengan 

persegi untuk dikelompokkan. Anak masih mengalami kesulitan dalam 

membedakan bentuk.  

Dalam kegiatan mengurutkan bentuk sesuai dengan ukurannya (besar-

sedang-kecil) masih ada anak yang mengalami kesulitan. Anak cenderung 

terbalik-balik dalam menyusun pola ukuran yaitu pola ukuran yang 

dibuatnya adalah (kecil-besar-sedang/ besar-kecil-sedang). Dalam kegiatan 

pengenalan warna, masih ada anak yang mengelompokkan benda tidak 

sesuai dengan warna, misalnya anak diminta mengelompokkan benda 

berwarna hijau, tetapi masih ada anak yang mengambil benda berwarna biru. 

Hal tersebut dikarenakan anak masih mengalami kesulitan dalam 

membedakan antara warna hijau dan warna biru. 
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 Pada kegiatan membuat bentuk baru dari bentuk geometri, masih ada 

anak yang membuat bentuk keatas secara tidak beraturan. Apabila anak 

ditanya tentang bangunan apa yang dibuat, anak masih terlihat bingung dan 

terdiam, serta masih ada anak yang mencontoh dengan membuat bentuk 

yang serupa dengan temannya. Dari hal ini, peneliti melihat dan mengambil 

kesimpulan bahwa anak di kelompok A TK Pertiwi Purworejo I kec. Bae 

Kab. Kudus anak belum mampu berkreasi sendiri dalam membuat hasil 

karya dan masih bergantung dengan contoh yang diberikan oleh guru. 

 Dari 19 anak di kelas, hanya 8 anak yang dapat mengelompokkan 

bentuk, warna dan mengurutkan ukuran bentuk dengan benar dan dapat 

berkreasi merancang dan membentuk dari bentuk geometri tersebut. Hasil 

karya ke 8 anak tersebut berbeda dengan anak-anak yang lain. Hal diatas 

tersebut, juga dikarenakan media yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran mengenalkan bentuk, ukuran dan warna kurang menarik bagi 

anak, karena media yang digunakan relatif sama dengan yang sebelumnya. 

Dari masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan di kelompok 

A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus yaitu kemampuan visual 

spasial anak dalam mengenal bentuk sebagian belum begitu tampak atau 

masih rendah. 

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti merasa sangat perlu adanya 

perbaikan dalam meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk 

mengenal bentuk. Dalam hal ini, peneliti memilih satu kegiatan 

pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan kemampuan visual spasial 
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anak dalam mengenal bentuk yaitu melalui media papan geometri dari 

flanel.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih media papan geometri dari 

flanel sebagai salah satu strategi meningkatkan kemampuan visual spasial 

anak karena dengan media papan geometri dari flanel, akan dapat 

meningkatkan daya imajinasi anak dan meningkatkan kepekaan terhadap 

garis, bentuk, dan ruang secara akurat serta mambantu anak untuk 

mengekspresikan imajinasinya dalam membuat bentuk baru dengan 

mengkombinasikan bentuk,  ukuran, dan warna dari kepingan-kepingan 

geometri yang digunakan sesuai dengan keinginan anak. Selain itu, bahan-

bahan yang digunakan dalam kegiatan tersebut adalah kepingan-kepingan 

(geometri) bentuk segitiga, persegi, lingkaran dan persegi panjang dari 

bahan kardus bekas dan dilapisi kain flanel dan diberi perekat dan papan 

geometri dengan ukuran 40 X 30 cm terbuat dari kardus bekas dan dilapisi 

kain flanel sebagai papannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dirumusakan 

masalah dari penelitian ini adalah Apakah dengan media papan geometri 

dari flanel dapat meningkatkan kemapuan visual spasial anak untuk 

mengenal bentuk di kelompok A semester II TK Pertiwi Purworejo I Kec. 

Bae Kab. Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015?  

Adapun sub masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
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1) Apakah dengan bermain papan geometri dari flanel dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bentuk-bentuk 

geometri? 

2) Apakah dengan bermain papan geometri dari flanel dapat 

meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal ukuran? 

3) Apakah dengan bermain papan geometri dari flanel dapat 

meningkatkan hasil karya anak dalam membuat bentuk baru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan peneliti adalah 

untuk meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk 

di kelompok A semester II TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus 

Tahun Pelajaran 2014/2015 melalui media papan geometri dari flanel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

manfaat teoritis dan manfaat praktis 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam kegiatan mengenal bentuk merupakan 

kemampuan visual spasial yang harus dilatih. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

1) Dapat memberikan pengalaman langsung pada guru-guru untuk 

dapat mengembangkan permainan yang lebih kreatif dan lebih 
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berorientasi pada proses sehingga membantu meningkatkan 

kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk dan 

meningkatan kualitas pembelajaran anak. 

2) Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam penggunan media 

yang tepat dalam proses pembelajaran. 

1.4.2.2 Manfaat bagi Siswa  

1) Dapat meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk 

mengenal bentuk. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan berimajinasi anak dalam 

bermain papan geometri dari flanel. 

3) Dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menuangkan 

idenya dalam bermain papan geometri dari flanel. 

4) Dapat meningkatkan pengenalan bentuk- bentuk geometri. 

5) Dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal ukuran. 

6) Dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal warna. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dalam pembelajaran melalui media papan 

geometri dari flanel sebagai upaya meningkatkan kemampuan visual 

spasial anak untuk mengenal bentuk. 

 


