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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Visual Spasial Anak untuk Mengenal Bentuk 

2.1.1 Pengertian Kemampuan Visual Spasial  

Kemampuan visual spasial berkaitan dengan kemampuan 

kepekaan terhadap warna, garis, bentuk dan ruang secara akurat. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Gardner (dalam Suparno, 2004) bahwa 

“anak yang berintelegensi visual spasial tinggi biasanya suka 

menggambar disekolah, suka akan warna-warna, dan membangun balok-

balok menjadi bangunan yang indah dan bermakna”. Sedangkan menurut 

Maureen (2014) Kemampuan visual-spasial  pada anak merupakan 

kemampuan untuk  berpikir, memahami dan memproses suatu  dalam 

bentuk visual. Apa yang anak lihat akan dipikirkan dalam beberapa 

tahapan baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Anak akan 

memahami beberapa tata letak, bentuk dan arah  suatu jalan yang pernah 

anak lewati. Yang menjadi hal mengejutkan lagi, sekali anak  melewati 

jalan anak langsung bisa menunjukkan arah jalan tersebut ketika 

melewatinya  untuk yang kedua kalinya.  Didalam pikiran anak tersebut 

sudah banyak gambaran tentang  tempat yang pernah anak singgahi 

demikian juga dengan jalan yang anak lewati.  Anak  akan mengingat 

pula beberapa tempat yang  dekat dengan jalan tersebut. 

Kemampuan visual spasial merupakan kemampuan yang terkait 

dengan bakat seni, khusunya seni lukis dan seni arsitektur. Kemampuan 
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visual spasial atau kemampuan gambar atau kemampuan pandang ruang 

didefinisikan sebagai kemampuan mempersepsi dunia visual spasial 

secara akurat serta menstraformasikan persepsi visual spasial tersebut 

dalam berbagai bentuk Yaumi (2012:16). 

Kemampuan Visual-Spasial dapat distimulasi melalui berbagai 

program seperti melukis, membentuk sesuatu dengan plastisin, 

mengecap, dan menyusun potongan gambar. Guru perlu menyediakan 

berbagai fasilitas yang memungkinkan anak mengembangkan daya 

imajinasi anak, seperti alat-alat permainan konstruktif (Lego, puzzle, 

mazes), balok-balok bentuk geometri berbagai warna dan ukuran, 

peralatan menggambar, pewarna, alat-alat dekoratif (kertas warna-warni, 

gunting, lem, benang), dan berbagai buku bergambar. Akan lebih baik, 

jika menyediakan beberapa miniatur benda-benda yang disukai anak, 

seperti mobil-mobilan, pesawat terbang, rumah-rumahan, hewan dan 

orang-orangan. 

Berdasarkan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan visual spasial yaitu kemampuan mempersepsi visual spasial 

secara akurat kemudian mentransformasikan persepsi visual spasial 

tersebut kedalam berbagai bentuk, misalnya: kedalam permainan papan 

geometri dari flanel. 

2.1.2 Karakteristik Kemampuan Visual Spasial Anak 

Menurut Amstrong (2012) bahwa ada 10 karateristik 

kemampuan visual spasial yang dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Selalu menggambarkan ide-ide yang menarik. 

2. Senang mengatur dan menata ruang. 

3. Senang menciptakan seni dengan menggunakan media yang 

bermacam-macam. 

4. Menggunakan graphic organizer sangat membantu dalam 

belajar dan mengingat    sesuatu. 

5. Merasa puas ketika mampu memperlihatkan kemampuan seni. 

6. Senang menggunakan speardsheet ketika membuat grafik, 

diagram, dan tabel. 

7. Menyukai teka-teki dimensi. 

8. Musik video memberikan motivasi dan inspirasi dalam belajar 

dan bekerja. 

9. Dapat mengingat kembali berbagai peristiwa melalui gambar-

gambar. 

10. Sangatlah mahir membaca peta dan denah 

2.1.3 Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 

(PERMENDIKBUD NO 137 TAHUN 2014) 

Indikator Tingkat Pencapaian Perkembangan Usia 4 – 5 Tahun 

Lingkup  

Perkembangan 

Tingkat Pencapaian Perkembangan 

Usia 4 - 5 tahun 

B. Berfikir Logis 1. Mengklasifikasikan benda 

berdasarkan bentuk atau warna atau 

ukuran. 

2. Mengenal gejala sebab-akibat yang 

terkait dengan dirinya 

3. Mengklasifikasikan benda ke dalam 

kelompok yang sama atau kelompok 

yang sejenis atau kelompok yang 
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berpasangan dengan 2 variasi. 

4. Mengenal pola AB-AB dan ABC-

ABC. 

5. Mengurutkan benda berdasarkan 5 

seriasi atau ukuran. 

 

2.1.4 Jenis-jenis Kemampuan Visual Spasial 

Abdurrahim (dalam Juli, 2014) mengemukakan bahwa 

terdapat lima jenis kemampuan visual spasial, yaitu:  

1) Hubungan keruangan (spatial relation), menunjukkan 

persepsi tentang posisi berbagai objek dalam ruang.  

2) Diskriminasi visual (visual discrimination), menunjukkan 

pada kemampuan membedakan suatu objek dari objek yang 

lain. 

3) Diskriminasi bentuk dan latar (figure-ground 

discrimination), menunjukkan pada kemampuan 

membedakan suatu objek dari latar belakang yang 

mengelilinginya. 

4) Visual clouser, menunjuk pada kemampuan mengingat dan 

mengidentifikasi suatu objek tersebut tidak diperlihatkan 

secara keseluruhan. 

5) Mengenal objek (object recognition), menunjukkan pada 

kemampuan mengenal sifat berbagai objek pada saat anak 

memandang. Pengenalan tersebut mencangkup berbagai 

bentuk geometri, hewan, huruf, angka, kata dan sebagainya. 



11 
 

Berdasarkan lima jenis kemampuan visual spasial yang telah 

disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis mengenal 

objek, dimana mengenal objek merupakan kemampuan mengenal sifat 

berbagai objek pada saat anak memandang. Pengenalan tersebut 

mencangkup berbagai bentuk geometri, huruf, angka, kata dan sebagainya. 

 

2.1.5 Peran Penting Mengembangkan Kemampuan Visual Spasial bagi 

Anak 

Menurut Apriany (dalam Kambaton, 2013) bahwa kemampuan 

visual-spasial sangat dibutuhkan anak ketika belajar, terutama ketika anak 

diperkenalkan dengan huruf-huruf, angka, dan bentuk. Anak yang kurang 

memiliki kemampuan visual-spasial akan merasa kebingungan saat 

diperkenalkan dengan huruf sehingga terjadi penafsiran huruf yang 

terbalik seperti pada huruf  b dan d, anak sering salah dalam membaca dan 

menuliskan huruf-huruf  tersebut.  

kemampuan visual-spasial sangat berperan penting dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan kemampuan visual-spasial yang dimilikinya, 

anak dengan mudah mempelajari materi ajar yang diberikan oleh guru 

khususnya menulis dan membaca. Selain itu, kemampuan visual-spasial 

juga dibutuhkan anak untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang 

membutuhkan manipulasi  motorik halus misalnya menggambar, 

menyusun mainan bongkar pasang, melukis, dan lain-lain. 

 



12 
 

2.1.6 Cara Mengembangkan Kemampuan Visual Spasial Pada Anak 

Banyak Cara mengembangkan kemampuan visual spasial anak. 

Menurut Sujiono dan Sujiono (2010:58-59), yaitu dengan cara sebagai 

berikut:  

1) Mencorat-coret, untuk mampu menggambar, anak 

memulainya dengan tahapan mencoret terlebih dahulu. Mencoret biasanya 

dimulai sejak anak berusia sekitar 18 bulan ini, pada dasarnya kegiatan 

mencoret merupakan sarana anak mengekspresikan diri. Meski apa yang 

digambarnya dalam coretannya belum tentu langsung terlihat isi 

pikirannya. Selain itu, kegiatan ini juga dalam melatih koordinasi tangan-

mata anak. 

2) Menggambar dan melukis. Kegiatan menggambar dan 

melukis dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dengan biaya yang relatif 

murah. Sediakan alat-alat yang diperlukan seperti kerta, pensil warna, dan 

krayon. Biarkan anak menggambar dan melukis apa yang ia inginkan 

sesuai imajinasi dan kreativitasnya karena menggambar dan melukis 

merupakan ajang bagi anak untuk mengekspresikan diri. 

3) Kegiatan membuat prakarya atau kerajinan tangan menuntut 

kamampuan anak memanipulasi bahan. Kreativitasnya dan imajinasi anak 

pun terlatih karenanya. Selain itu, kerajinan tangan dapat membangun 

kepercayaan diri anak. 
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4) Mengunjungi berbagai tempat, dapat memperkaya 

pengalaman visual anak, seperti mengajaknya ke museum, kebun 

binatang, menempuh perjalanan wisata alam lainnya. 

5) Melakukan permainan konstruktif dan kreatif, sejumlah 

permainan seperti membangun konstruksi dengan menggunakan balok, 

mazes, puzzle, permainan rumah-rumahan ataupun peralatan video, film, 

peta atau gambar, dan slide. 

6) Mengatur dan merancang. Kejelian anak untuk mengatur dan 

merancang, juga dapat diasah dengan mengajaknya dalam kegiatan 

mengatur ruang dirumah, seperti ikut menata kamar tidurnya. Kegiatan 

seperti ini juga baik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, bahwa ia 

mampu memutuskan sesuatu. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang 

memiliki kemampuan visual spasial anak peka terhadap bentuk, ukuran, 

garis, warna, dan anak belajar lebih mudah dengan memahami sesuatu 

lewat gambaran. Selain itu, anak yang memilki kemampuan visual spasial 

lebih suka permainan yang konstruktif dan kreatif, anak belajar dengan 

berimajinasi kaya khayalan. 

Dari uraian diatas pula, terdapat banyak cara yang dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan visual spasial anak, seperti melalui kegiatan 

mencorat-coret, menggambar atau melukis, membuat prakarya, 

membangun, dan mengatur atau merancang. Adapun dalam penelitian ini, 

peneliti hanya memfokuskan pada mengembangkan kemampuan visual 
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spasial untuk mengenal bentuk melalui media papan geometri dari flanel, 

yaitu berkreasi membuat suatu bentuk baru atau bangunan dengan 

menggunakan kepingan geometri yang ditempelkan pada papan flanel. 

2.2 Kemampuan Visual Spasial Anak Mengenal Bentuk 

2.2.1 Pengertian Bentuk Geometri 

Geometri menurut Clements (dalam Faudiyah, 2013) 

membangun konsep dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk 

dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar seperti 

persegi, lingkaran, segitiga, dan persegi panjang. 

Menurut Juwita, dkk (2000) Geometri adalah studi hubungan 

ruang. Pembelajaran anak usia dini termasuk pendalaman benda-benda 

serta hubungan-hubungannya, sekaligus pengakuan bentuk dan pola. 

Anak mampu mengenal, mengelompokkan, dan menyebutkan nama-

nama bentuk bangun, baik bangun datar ataupun bangun ruang yang 

bermacam-macam ukuran dan bentuknya. 

Pendapat yang dinyatakan diatas, dapat disimpulkan bahwa, 

geometri adalah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dalam 

mengenal bentuk benda-benda, membandingkan, membedakan, dan 

juga membedakan kesamaan dan perbedaan bentuk suatu benda yang 

ada disekitar. 
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2.2.2  Jenis-Jenis Bentuk Geometri  

Mengidentifikasi dengan pengelompokkan bentuk suatu benda 

dapat menciptakan pengetahuan jenis-jenis bentuk dari suatu benda. 

Jenis- jenis geometri secara umum yaitu geometri 2 dimensi biasa 

disebut juga bangun datar dan geometri 3 dimensi yang biasa disebut 

bangun ruang Kusni (dalam Faudiyah, 2013). Dalam penelitian ini jenis 

bentuk geometri yang digunakan adalah Jenis Geometri 2 dimensi 

(bangun datar) : 

1) Segitiga, adalah bangun yang memiliki tiga sisi  

 Segitiga  

  

 

2) Persegi Panjang, adalah suatu jajar genjang yang satu sudutnya 

siku-siku 

 Persegi Panjang 

  

3) Persegi, adalah bangun yang memiliki empat sisi yang sama 

panjang 

 Persegi  
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4) Lingkaran, adalah garis lengkung yang bertemu kedua 

ujungnya yang merupakan himpunan titik-titik yang berjarak 

sama dari sebuah titik tertentu 

 Lingkaran 

 

2.3 Papan Geometri dari Flanel untuk Meningkatkan Kemampuan Visual 

Spasial Anak dalam Mengenal Bentuk 

2.3.1 Pengertian Papan Geometri dari Flanel 

 Papan geometri dari flanel adalah salah satu media yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan visual spasial anak dalam mengenal 

bentuk, karena dengan papan geometri dari flanel anak dapat mengenal 

bentuk serta ukuran bentuk dan anak dapat mengekspresikan gagasan atau 

perasaan serta membuat anak lebih kreatif, dengan permainan yang 

menantang anak memiliki kesempatan dalam memecahkan masalah tetapi 

bukan masalah yang sebenarnya melainkan permainan yang harus 

dikerjakan anak.  

 Bentuk-bentuk kepingan geometri dibuat kardus yang dilapisi kain 

flanel serta diberi perekat dan dan kardus-kardus yang sudah menjadi 

bentuk geometri dilapisi kain warna berbeda disetiap bentuknya seperti 

segitiga, persegi, persegi panjang dan lingkaran, bentuk geometri ini dibuat 

mulai dari ukuran terkecil sampai ukuran yang besar. Papan flanel dalah 

papan yang dibuat dari kardus bekas dan dilapisi dengan kain flanel, 

sehingga gambar yang akan disajikan ditempel dengan mudah dan dapat 
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dipakai berkali-kali, kemudian anak berkreasi sesuai imajinasi dan 

kreativitas dalam membuat konstruktif dari kepingan geometri di papan 

flanel tersebut. 

 

2.3.2 Tahap-Tahap Pengenalan Geometri dalam Bermain Media Papan 

Geometri dari Flanel 

  Menurut Wahyudi (dalam Faudiyah, 2013) membangun konsep 

geometri pada anak usia dini dimulai dengan mengidentifikasi bentuk, 

menyelidiki bangunan, dan memisah-misahkan gambar-gambar. Anak 

dalam usia dini berusaha mengenal dan memahami bentuk dasar (bentuk-

bentuk geometri) yang memiliki nama-nama tertentu seperti lingkaran, 

persegi, segitiga, persegi panjang, dan lain sebagainya, yaitu : 

1) Pengenalan bentuk dasar: lingkaran, persegi, segitiga dan 

persegi panjang 

2) Membedakan bentuk 

3) Menggolongkan bentuk dalam suatu kelompok sesuai dengan 

bentuk atau pun ukurannya 

4) Mengenal bentuk-bentuk benda yang ada di lingkungannya 

sendiri. 

2.3.3 Langkah-langkah dalam bermain media papan geometri dari 

flanel 

1) Guru menjelaskan tentang bentuk-bentuk dasar dari kepingan 

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



18 
 

2) Guru menjelaskan ukuran-ukuran bentuk dasar dari kepingan 

geometri yang digunakan 

3) Guru menjelaskan tentang warna-warna kepingan geometri 

yang digunakan 

4) Guru menjelaskan bagaimana bermain kepingan geometri di 

papan flanel  

5) Guru mencontohkan bagaimana merancang atau membangun 

suatu bangunan dengan kepingan geometri di papan flanel  

6)  Guru menyediakan bentuk kepingan geometri segetiga, 

persegi, lingkaran dan persegi panjang dalam berbagai 

ukuran.  

7) Anak di beri kepingan geometri dalam porsi yang sama  

8) Dengan bimbingan guru, anak mulai membuat rancangan dari 

kepingan geometri sesuai instruksi yang di jelaskan guru 

sebelumnya. 

9) Kemudian anak membuat rancangan dan membangun dari 

kepingan geometri menjadi sebuah bangunan. 

10) Selanjutnya berdasarkan tema anak berkreasi sesuai imajinasi 

dalam membuat bentuk baru dari kepingan geometri di papan 

geometri dari flanel 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

  Penelitian yang dilakukan oleh Sitra Apriani (2014) tentang 

“Mengembangkan Kemampuan visual spasial melalui kegiatan membentuk 
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Finger Painting Kelompok B di TKIT Luqmanul Hakim”. Hasil penelitian 

ini menunjukan dengan kegiatan Finger Painting dapat mengembangkan 

kemampuan Visual Spasial dibuktikan dengan hasil kemampuan 

membentuk, mencurahakan suatu objek dan mengenal bermacam-macam 

warna pada siklus1 mancapai rata-rata 60% kemudian siklus II meningkat 

menjadi 90% dari hasil penelitian ini dapat direkomandasikan kepada guru 

PAUD, Bahwa terbukti dengan kegiatan Finger Painting dapat 

mengembangkan kemampuan Visual Spasial. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Santi Putri Juli (2014) tentang “ 

Meningkatkan Kemampuan Visual Spasial Anak Usia Dini dengan Media 

Bermain Building-Block Pada Kelompok B6 di TK Dharma Wanita 

Persatuan Provinsi Bengkulu”. Hasil analisis data menunjukan bahwa 

dengan media bermain building-block dapat meningkatkan kemampuan 

visual-spasial anak usia dini., hasil belajar yang dibuktikan dengan melihat 

hasil perhitungan disetiap kegiatan mengalami peningkatan disetiap 

pertemuannya. Penelitian ini telah membuktikan bahwa dengan media 

bermain building-block dapat meningkatkan kemampuan visual-spasial anak 

usia dini. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Ferlin Merdiana (2014) tentang 

“Implementasi Bermain Konstruktif dalam Meningkatkan Kemampuan 

Visual Spasial Pada Anak Usia Dini di Kelompok B2 TK Shandy Putra 

Telkom Kota Bengkulu”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa melalui 

kegiatan bermain konstruktif dapat meningkatkan kemampuan visual-
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spasial anak pada aspek menuangkan ide, memadukan warna, menunjukkan 

bagian-bagian berdasarkan warna dan bentuk, dan menunjukkan kreasi 

menjadi sebuah bangunan di TK Shandy Putra Telkom Kota Bengkulu.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2013) tentang “Kreativitas 

Anak Melalui Permainan Kepingan Geometri Papan Flanel di TK 

Jam’iyyatul Hujjaj Bukit Tinggi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada peningkatan kreativitas anak melalui bermain kepingan geometri papan 

planel. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus dengan rentang waktu 

selama dua bulan dan jumlah pertemuan sebanyak empat kali setiap 

siklusnya. Perlakuan tiap siklus dilakukan dengan tindakan yang berbeda 

dimana pada siklus satu peneliti memilih kegiatan permainan kepingan 

geometri papan planel secara individu, dan pada siklus dua dilakukan secara 

berkelompok masing masing kelompok berjumlah tiga orang. Berdasarkan 

analisis data dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan. 
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2.5  Kerangka Berfikir 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan bagan kerangka berfikir penelitian diatas, maka dapat 

digambarkan bahwa meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk 

Menggunakan 

media papan 

geometri dari 

flanel 

Guru belum 

menggunakan 

media papan 

geometri dari 

flanel 

Kondisi 

awal 

Anak belum mampu 

memecahkan masalah 

visual spasial meliputi: 

mengenal konsep 

bentuk, ukuran dan 

belum mampu  

berimajinasi sendiri 

dalam membuat bentuk 

baru 

Tindakan  

Siklus I 

Kemampuan visual spasial 

anak untuk mengenal 

bentuk  meningkat tetapi 

belum maksimal 

Siklus II 

Kemampuan visual 

spasial anak untuk 

mengenal bentguk 

meningkat secara 

maksimal 

kondisi 

akhir 
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mengenal bentuk melalui media papan geometri dari flanel yang terdiri 

dari variable peneliti. 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan visual 

spasi anak untuk nmengenal bentuk melalui media papan geometri dari 

flanel pada anak kelompok A Semester II TK Pertiwi Purworejo I Kec. 

Bae Kab. Kudus, melalui media papan geometri dari flanel dapat 

meningkatkan kemampuan visual spasial anak dalam mengenal bentuk. 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap 

pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat 

berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian Azwar Saifuddin (2013). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Melalui media papan geometri dari 

flanel dapat meningkatkan kemampuan visual spasial anak dalam 

mengenal konsep, bentuk, ukuran dan warna pada anak kelompok A 

Semester II TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus. 

 

 

 

 


