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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan hasil dengan menggunakan kegiatan 

Seni dan Kerajinan Tangan (Art And Craft) dalam meningkatkan pemahaman bentuk 

geometri anak usia 5-6 tahun di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan 

pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian tindakan 

Kemmis & Taggart   yang terdiri dari: (a) perencanaan, (b) tindakan dan observasi, dan (c) 

refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Skor data dari pemahaman bentuk geometri anak dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 

pemahaman bentuk geometri anak telah meningkat. Bila pre test pemahaman geometri anak 

secara signifikan 46% dan pada siklus I menjadi 61%. Skor pada siklus II meningkat sekitar 

12,19% dan mendapat skor 86%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) proses 

penggunaan kegiatan art and craft dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak 

pada   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan 2015, (2) pemahaman bentuk 

geometri anak di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan pada tahun 2015 

meningkat dari pra siklus ke siklus pertama dan siklus kedua. 

Kata Kunci: Geometri; Pemahaman; Art and Craft; Taman Kanak-kanak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Matematika merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan dan disiplin 

ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, baik berdasarkan materi maupun 

kegunaannya. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan manusia, karena setiap aktivitas kehidupan tidak lepas dari konsep 

matematika. Salah satu apek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini adalah 

kemampuan matematika. Dengan memahami konsep matematika diharapkan anak 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis anak.  

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini menunjukkan bahwa materi-materi yang 

disampaikan kepada anak tidak hanya sekedar menghafal tetapi dengan memahami 

konsep. Dengan penguasaan konsep maka akan memudahkan anak dalam 

mempelajari matematika. Salah satu komponen dari matematika yang sering ditemui 

di sekitar adalah geometri. Dalam mempelajari gometri penting sekali memahami 

konsep-konsep yang terkandung didalamnya. Geometri merupakan dasar dalam 

matematika dan pembangunan. Banyak konsep matematika yang dapat ditunjukkan 

dan diterangkan dengan representasi geometris.  

Geometri adalah salah satu bidang dalam matematika yang mempelajari 

tentang bentuk, ukuran, ruang, posisi, dan arah. Dunia ini dibangun dengan konsep 

geometri. Hampir dalam semua bidang kehidupan seperti dalam bidang seni, 

arsitektur, robotika, astronomi, dan banyak bidang lainnya menggunakan dasar 

pemahaman geometri. Setiap aktivitas sehari-hari entah disadari atau tidak, 
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menggunakan konsep geometri. Geometri merupakan salah satu komponen dari 

matematika yang sering ditemui di lingkungan sekitar, tidak terkecuali di lingkungan 

anak usia dini.  

Anak usia dini mengenal konsep bentuk geometri secara spontan saat anak 

sedang bermain. Ketika bermain balok misalnya anak mengenal konsep geometri. 

Saat menggambar anak menggunakan bentuk geometri dasar seperti lingkaran, 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. Konsep geometri tidak luput dari kehidupan 

sehari-hari anak usia dini seperti lantai berbentuk persegi, jam berbentuk lingkaran, 

dan atap rumah berbentuk segitiga. Begitu pentingnya peran geomteri dalam 

kehidupan manusia karena setiap elemen dalam kehidupan ini tidak lepas dari 

pemahaman bentuk geometri. Ironisnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Program for International Student Assessment (PISA) di bawah Organization 

Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa kemampuan 

matematika siswa-siswi di Indonesia menduduki peringkat 64 dari 65 negara alias 

kedua dari bawah dengan skor 375. Kurang dari 1 % siswa Indonesia yang memiliki 

kemampuan bagus di bidang matematika.1 Fakta ini diperparah oleh data yang 

dijabarkan oleh UNESCO, yaitu mutu pendidikan matematika di Indonesia berada 

pada peringkat 34 dari 38 negara yang diamati. Data lain yang menunjukkan 

rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia dapat dilihat dari hasil survei Pusat 

Statistik Internasional untuk Pendidikan (National Center for Education in Statistics, 

2003) terhadap 41 negara dalam pembelajaran matematika, dimana Indonesia 

mendapatkan peringkat ke 39 di bawah Thailand dan Uruguay.2 Berdasarkan hal 

tersebut maka pemahaman anak mengenai konsep matematika khususnya bentuk 

 
1 Nograhany Widhi K, Ini Peringkat Kemampuan Matematika Siswa di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?, 
http://news.detik.com/read/2013/12/04/144949/2432402/10/ini-peringkat-kemampuan-matematika-siswa-
di-dunia-indonesia-nomor-berapa diakses pada tanggal 19 Juni 2020 
2 Satria, Mutu Pendidikan di Indonesia Masih Rendah, http://ugm.ac.id/id/post/page?id=4467 diakses pada 
tanggal 19 Juni 2020 
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geometri perlu diperkenalkan melalui stimulasi sejak anak berusia dini, karena masa 

usia dini adalah masa yang tepat dalam mengenalkan konsep-konsep matematika 

terutama geometri.  

Berbagai penelitian mutakhir mengenai perkembangan intelektual atau 

intellectual development, menjelaskan bahwa 50% kapasitas kecerdasan anak 

terbentuk pada kurun waktu 4 tahun pertama sejak kelahirannya. Pada saat anak 

mencapai usia 8 tahun diperkirakan perkembangan otak anak telah mencapai 80%, 

dan pada usia 18 tahun telah mencapai 100%.3 Hal ini jelas bahwa masa usia dini 

merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan anak karena 80% 

perkembangan otak berada pada rentang usia tersebut. Periode emas ini merupakan 

periode yang sangat kritis bagi anak. Perkembangan yang didapatkan pada periode 

ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak terutama pada 

perkembangan anak pada periode berikutnya hingga dewasa. Pada masa inilah 

sebaiknya anak dikenalkan pada berbagai konsep ilmu pengetahuan, terutama 

konsep pemahaman bentuk geometri.  

Pemahaman bentuk geometri diperkenalkan pada anak usia dini dengan 

tujuan agar anak mengetahui bentuk-bentuk dasar serta konsep dari geometri. 

Konsep dan kecakapan dari masing-masing sistem geometri diperkenalkan secara 

informal ditingkat dasar dengan menggunakan media dan kegiatan yang menarik. 

Karena konsep dari satu sistem geometri akan berkaitan dengan konsep-konsep dari 

sistem geometri lainnya.4 Sejalan dengan pernyataan tersebut maka konsep dasar 

dari geometri harus diperkenalkan pada anak usia dini dengan tujuan agar anak pada 

saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran geometri pada jenjang 

pendidikan selanjutnya yaitu pada tahap yang lebih kompleks dan rumit.  
 

3 M. Yazid Busthomi. Panduan Lengkap PAUD (Jakarta : Citra Publishing, 2012), hal 16. 
4 Steve Tipps, Art Johnson, dan Leonard M. Kennedy. Guiding Children’s Learning of Mathmatics (United State 
of America : Wadsworth Cengage Learning, 2011), hal 423. 



Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di   Al-Ikhlas Jalan Salemba 

Tengah RT.05 RW.04  Padangsidimpuan, mengenai pembelajaran geometri. Maka 

diperoleh data dari hasil kegiatan pembelajaran  di  kelompok  B yang berada pada 

rentang usia 5-6 tahun masih terdapat 8 orang anak dari 15 siswa di kelompok B 

masih mengalami  kesulitan  dalam  mengenal  bentuk geometri.  Sebagai  contoh  

anak  belum  mampu membedakan  bentuk  geometri  persegi  dengan  persegi  

panjang  dan  segitiga, bahkan beberapa anak menyebutkan lingkaran sebagai bulat.5 

Pemahaman bentuk geometri yang diharapkan muncul pada anak usia 5-6 tahun 

adalah anak mampu mengenali bentuk geometri beserta namanya, membandingkan 

bentuk geometri, mengengenali ciri-ciri bentuk geometri seperti lingkaran, persegi, 

persegi panjang, dan segitiga.  Dasar pemahaman ini perlu dikembangkan agar anak 

mampu menciptakan gambaran mental dari bentuk geometris dan mengembangkan 

konsep pemahaman ruang, mengenali dan dapat menunjukkan  bentuk geometri dari 

perspektif yang berbeda, dan mengenal bentuk dan struktur geometris dalam 

lingkungan sekitar anak.  

Berdasarkan hasil observasi   Al-Ikhlas masih menggunakan metode 

pembelajaran yang klasikal, yaitu dengan metode berceramah. Guru hanya 

memberikan gambar segitiga secara visual dengan menggunakan flashcard yang 

berukuran kecil. Guru bertanya bentuk apakah yang ada didalam gambar, sekitar 9 

anak dapat menjawab dengan benar itu adalah bentuk segitiga selebihnya menjawab 

tidak tahu.6 Penggunaan media  yang tidak variatif serta pemberian buku paket yang 

hanya memberikan gambaran visual tanpa penjelasan yang jelas mengenai bentuk 

geometri.  

 

 
5 Catatan Observasi pada tanggal 4 Maret 2020 PAUD Al-Ikhlas Salemba Tengah, Jakarta. 
6 Catatan Observasi pada tanggal 4 Maret 2020 di PAUD Al-Ikhlas Salemba Tengah, Jakarta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Buku Paket dalam Pembelajaran Geometri 

 

Buku paket yang diberikan mengharuskan anak menyelesaikan soal-soal 

yang ada di dalamnya, tentunya hal ini belum dapat memberikan hasil belajar yang 

optimal dan memotivasi anak dengan baik dalam mengenal konsep bentuk-bentuk 

geometri. Anak hanya mengerjakan kegiatan yang diberikan oleh guru dan 

mencontoh apa  yang  disampaikan oleh  guru. Anak tidak  dapat bereksplorasi  

langsung  dengan  bentuk-bentuk  geometri  dan tidak  dapat  melihat, menyentuh dan 

merasakan secara langsung  bentuk-bentuk  geometri  untuk mengenali  ciri-cirinya.  

Pembelajaran yang klasikal yang diterapkan di   Al-Ikhlas membuktikan adanya 

beberapa anak yang masih belum bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk dan 

memisahkan bentuk geometri yang hampir serupa.  

 Kegiatan pembelajaran merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

oleh guru dengan siswa dengan menjalin komunikasi edukatif dengan menggunakan 

strategi-strategi, pendekatan, prinsip dan metode tertentu dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan perencanaan yang telah 



dibuat sebelumnya. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi 

kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan 

upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi dalam semua aspek 

perkembangan.  

Kegiatan pembelajaran yang baik bagi anak usia dini tidak hanya 

menekankan pada menghafal konsep tetapi dengan cara membantu anak untuk 

memahami konsep. Anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui 

interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Anak usia 2-7 

tahun menurut Piaget dalam Santrock masih berada pada tahap berpikir (pra-

operasional)7, hal ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang akan diajarkan pada 

anak harus dilakukan secara konkrit dengan mengaitkan pada ruang kehidupan anak 

sehari-hari. Pembelajaran geometri akan bermakna apabila proses pemerolehan 

pengetahuannya dilakukan dengan cara anak aktif terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dan tidak lepas dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari anak. 

Pembelajaran bagi anak akan mudah dipahami apabila diajarkan menggunakan 

benda-benda konkrit atau alat peraga yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

Seni dan kerajinan tangan (art and craft) merupakan salah satu kegiatan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman bentuk geometri. Melalui kegiatan 

art and craft anak terlibat secara langsung dalam menemukan, mengeksplorasi, 

mencipta, membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu hasil karya dengan 

menggunakan konsep geometri. Dalam mempelajari geometri, anak-anak perlu 

secara aktif terlibat dalam menyelidiki masalah yang menarik menggunakan media 

yang konkrit dalam program yang telah direncanakan secara berkelanjutan. 

 
7 John W. Santrock. Psikologi Pendidikan (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 48. 



Keterlibatan anak secara aktif dalam suatu aktivitas belajar memungkinkan mereka 

memperoleh pengalaman yang mendalam tentang bahan yang dipelajari, dan pada 

akhirnya anak akan mampu meningkatkan pemahaman anak tentang bahan 

tersebut.8 Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan anak secara aktif dapat 

mempermudah pemahaman dan penanaman konsep yang akan diajarkan, dalam 

kegiatan art and craft anak akan terlibat langsung dalam mengeksplorasi alat dan 

bahan yang digunakan.  

Model pembelajaran dengan menggunakan kegiatan seni dan kerajinan tangan 

(art and craft) bertujuan agar anak mampu membangun pengetahuannya sendiri 

dengan menciptakan karya seni berdasarkan hasil imajinasinya dengan bentuk-

bentuk geometri. Media seni rupa membantu anak usia dini mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan anak. Selain itu pula, media seni rupa membantu para 

pendidik dan orangtua untuk memudahkan metode mengajar yang secara konkrit dan 

dapat merangsang motivasi pada anak didik.9 Kegiatan art and craft yang dapat 

dilakukan guna meningkatkan pemahaman geometri diantaranya mencetak bentuk 

geometri, membangun bangunan dari bentuk geometri, membuat bentuk geometri 

dengan playdough dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman bentuk geometri dan memperbaiki sistem pembelajaran 

serta pendidikan di   Al-Ikhlas.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

penggunaan kegiatan art and craft dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri 

sehingga kemampuan anak dalam memahami bentuk geometri dapat meningkat. 

Melalui penelitian tindakan ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi berupa 

kontribusi positif pada pihak sekolah dalam upaya meningkatkan pemahaman bentuk 
 

8 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung : PT. Intima, 2007), hal 166. 
9 Ana Rosmiati. Media Pembelajaran Visual Seni rupa pada Anak PAUD/TK, Jurnal Seni Budaya (Surakarta : 
Gelar, 2011), hal 148. 



geometri melalui kegiatan art and craft. 

 

B. Identifikasi Area dan Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi area dalam penelitian 

adalah kegiatan meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di   

Al-Ikhlas, Salemba Tengah, Jakarta. Adapun  fokus-fokus yang terindentifikasi dan 

dapat dijadikaan bahan penelitian guna meningkatkan pemahaman bentuk geometri 

anak usia 5-6 tahun di di   Al-Ikhlas, Salemba Tengah, Jakarta antara lain: 

1. Bagaimanakah cara meningkatan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun dalam mengenali bentuk-bentuk geometri melalui kegiatan art and craft? 

2. Bagaimanakah cara meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun dalam mendeskripsikan ciri dari bentuk-bentuk geometri melalui kegiatan 

art and craft? 

3. Bagaimanakah cara meningkatan kemampuan pemahaman bentuk geometri 

anak usia 5-6 tahun dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk geometri melalui 

kegiatan art and craft? 

4. Bagaimanakah cara meningkatan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun dalam mengenali bentuk-bentuk geometri yang ada disekitar melalui 

kegiatan art and craft? 

5. Apakah peran guru bermanfaat dalam upaya meningkatkan pemahaman bentuk 

geometri anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan art and craft? 

6. Apakah melalui kegiatan art and craft dapat mengenalkan konsep-konsep 

geometri anak usia 5-6 tahun? 

 

C. Pembatasan Fokus Penelitan 



Melihat luasnya ruang lingkup permasalahan maka peneliti membatasi 

permasalahan dengan maksud untuk memfokuskan masalah yang akan diteliti 

sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih terarah. Adapun yang menjadi fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah pada fokus meningkatkan pemahaman bentuk 

geometri anak usia 5-6 tahun dan penerapan kegiatan seni  dan kerajinan tangan 

(art and craft) di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan. 

Pemahaman bentuk geometri yang dimaksud adalah anak mampu mengenali 

bentuk geometri beserta namanya, membandingkan bentuk geometri, mengengenali 

ciri-ciri bentuk geometri seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga.   

Kegiatan art and craft yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan 

koordinasi mata dan tangan seperti menggunting, menempel, menggambar, 

mencetak, meronce, mewarnai, dan kolase. Beragam kegiatan art and craft yang 

dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri antara lain, menggunting dan 

mewarnai bentuk geometri, mencetak dan membentuk menggunakan bentuk 

geometri, membuat roncean dari bentuk geometri, membuat stempel berbentuk 

geometri, membuat kolase dari bentuk-bentuk geometri.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka subjek yang diambil dalam penelitian ini 

adalah anak usia 5-6 tahun, yaitu anak-anak yang sedang menjalani proses 

pendidikan di kelompok B, berada pada rentang usia 5-6 tahun di   RA 

ASYABALUNA Sabungan Jae Jakarta. 

 

D. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi area dan fokus penelitian serta 

pembatasan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang akan dicari solusinya melalui penelitian tindakan ini 



adalah bagaimana kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dapat 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di   

Al-Ikhlas, Salemba Tengah,  Padangsidimpuan? 

 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

 Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini, baik secara teoritis maupun 

praktis, berikut merupakan kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian ilmiah serta 

menambah khasanah imu pengetahuan mengenai peningkatan pemahaman 

bentuk geometri anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan 

(art and craft). 

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis 

untuk berbagai pihak, antara lain bagi: 

a. Anak Didik Usia 5-6 Tahun Di   Al-Ikhlas, Salemba Tengah,  

Padangsidimpuan. 

Bagi para peserta didik di   Al-Ikhlas, khususnya kelompok usia 5-6 tahun, 

penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman bentuk geometri 

yang dikembangkan melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

b. Guru Kelas   Al-Ikhlas 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu guru dalam melatih dan 

mengembangkan pemahaman bentuk geometri anak melalui kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft) sebagai bahan masukan dalam memberikan 

materi pengajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak. 



c. Kepala   Al-Ikhlas 

Bagi Kepala   Al-Ikhlas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas proses pendidikan dan kegiatan 

pembelajaran di   tersebut terutama pada peningkatan pemahaman bentuk 

geometri anak melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

d. Orang Tua Peserta Didik   Al-Ikhlas 

Bagi orang tua peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

masyarakat luas tentang pentingnya meningkatkan pemahaman bentuk 

geometri dengan tetap memperhatikan kesenangan dan kenyamanan anak 

dalam kegiatan pembelajaran baik yang telah dilakukan di sekolah maupun yang 

akan dilakukan di rumah. 

e. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas dan nyata tentang pengaplikasian kegiatan seni dan kerajinan tangan 

(art and craft) dalam meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

ACUAN TEORETIK 

  

A. Acuan Teori Area dan Fokus yang Diteliti 

1. Hakikat Pemahaman Bentuk Geometri Anak Usia 5-6 Tahun 

a. Pengertian Pemahaman 

  Pemahaman merupakan salah satu bentuk dari hasil belajar. Pemahaman 

dalam pembelajaran adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang 

mampu memahami arti atau konsep. Pemahaman terbentuk akibat dari adanya 

proses belajar. Menurut Bartlett dalam Newton menjelaskan bahwa proses 

pemahaman sebagai “a mental attempt to connect something that is given with 

something other than itself”.10  Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan 

bahwa proses pemahaman adalah upaya mental dari diri seseorang untuk 

menghubungkan sesuatu yang diberikan dengan sesuatu yang sudah dipahaminya 

sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa  pemahaman adalah kemampuan seseorang 

untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

  Dalam Taksonomi Bloom, terdapat struktur hirarki yang mengidentifikasi skills 

mulai dari tingkat yang rendah hingga tertinggi. Dalam ranah kognitif Bloom berisi 

perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, dan keterampilan 

berpikir. Menurut Anderson “conceptual knowledge are most similar in that they 

involve the knowledge of “what,” although conceptual knowledge is a deeper, more 

organized, integrated, and systemic knowledge than just knowledge of terminology 

 
10 Lynn Newton. Teaching for Understanding Across the Primary Curriculum (Britain : Multilingual Matters Ltd., 
2002), hal 3. 
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and isolated facts”.11 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diartikan secara 

bebas bahwa pengetahuan konseptual melibatkan pengetahuan tentang "apa", 

meskipun pengetahuan konseptual lebih dalam, lebih terorganisir, terpadu, dan 

pengetahuan sistemik dari sekedar pengetahuan tentang terminologi dan fakta yang 

terisolasi.  

  Pemahaman (understand) merupakan salah satu dimensi proses kognitif 

dalam pengetahuan konseptual (conceptual knowledge). Secara umum, 

pemahaman berkaitan erat dengan kerja otak. Menurut Anderson dan Krathwohl 

dalam Lanning “students understand when they build connections between the “new” 

knowledge to be gained and their prior knowledge. More specifically, the incoming 

knowledge is integrated with existing schemas and cognitive frameworks”.12 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa proses memahami (understand) terjadi 

saat terbangunnya hubungan antara pengetahuan baru yang perlu dicapai dengan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, pengetahuan yang baru 

masuk terintegrasi dengan skemata yang telah ada dan kerangka kognitif sehingga 

terbentuk konsep yang lebih spesifik dan sempurna. 

  Dalam revisi Taksonomi Bloom, pemahaman (understand) merupakan salah 

satu bagian dari dimensi proses kognitif. Pemahaman terjadi ketika seseorang dapat 

membangun makna dari pesan pembelajaran yang dapat berupa komunikasi lisan, 

tertulis, dan grafis. Dalam dimensi kognitif Anderson membagi pemahaman 

(understand) menjadi 7 kategori diantaranya adalah:  

 (1) menafsirkan (interpreting), yaitu kemampuan mengubah informasi dari satu 
bentuk representasi ke bentuk lain; (2) mencotohkan (exemplifying), yaitu 
kemampuan memberikan contoh spesifik atau perumpaan dari konsep yang umum 
atau dari prinsip tertentu; (3) klasifikasi (classifying) yaitu kemampuan mengenali 
bahwa sesuatu termasuk dalam kategori tertentu; (4) merangkum (summarizing), 

 
11 Anderson, et al. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing (United State : Longman, 2001), hal. 62. 
12 Lois A. Lanning. Designing A Concept-Based Curriculum (United State of America : Corwin, 2013), hal 42.     



yaitu kemampuan membuat pernyataan yang merupakan wakil dari informasi 
tertentu atau membuat abstraksi dari sesuatu yang general; (5) menyimpulkan 
(inferring), yaitu kemampuan memberikan gambaran kesimpulan logis dari informasi 
yang disajikan; (6) membandingkan (comparing), yaitu kemampuan mendeteksi 
keterkaitan antara dua objek; (7) menjelaskan (explaining), yaitu kemampuan untuk 
menemukan sebab akibat dari suatu peristiwa.13  

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pemahaman yang sempurna 

ditujukan dengan tujuh kemampuan yang meliputi kemampuan menafsirkan, 

memberikan contoh yang berkaitan dengan konsep tertentu, mengklasifikasikan, 

merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan memberikan penjelasan 

mengenai konsep tertentu. Proses kognitif dan istilah alternatif lainnya dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

        

Tabel 1. 
Proses Kognitif Kategori Pemahaman (Understand)14 

UNDERSTAND 

Cognitive Processess Alternative Names 
Interpreting  Clarifying 

Paraphrasing 
Representing 
Translating 

Exemplifying  Illustrating 
Instatiating 

Classifying Categorizing 
Subsuming 

Summarizing Abstracting 
Generalizing  

Inferring  Concluding 
Extrapolating 
Interpolating  
Predicting  

Comparing Contrasting 
Mapping 
Matching 

Explaining Constructing 
Models 

   

  Pemahaman (understand) merupakan aspek yang sangat penting dalam 

 
13 Jackie Acree Walsh dan Beth Dankert Sattes. Quality Questioning: Research-Based Practice to Engage Every 
Learner (United State of America: AEL, 2005), hal 34.  
14 Ibid. 



proses penerimaan pengetahuan konseptual. Pemahaman menurut  Anderson dan 

Krathwohl dalam Coppola dan Primas adalah “understand is defined as constructing 

the meaning of instructional messeges, including oral, written, and graphic 

communications”.15 Pernyataan tersebut dapat diartikan secara bebas bahwa 

pemahaman merupakan keberhasilan menangkap makna dalam pesan 

pembelajaran yang dapat berupa lisan, tulisan, dan gambar. Pernyataan tersebut 

memberikan gambaran bahwa agar dapat dipahami dengan baik, suatu 

pembelajaran yang tersaji melalui pesan tertulis, lisan, maupun gambar harus dapat 

memberikan makna untuk anak.  

  Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat didefinisikan bahwa 

pemahaman (understand) merupakan keberhasilan anak dalam menangkap pesan-

pesan pembelajaran yang dapat berupa pesan tertulis, lisan, maupun gambar, 

sehingga terbentuk konsep pengetahuan baru yang lebih sempurna yang ditandai 

dengan beberapa kemampuan yang meliputi, kemampuan menafsirkan, 

memberikan contoh yang berkaitan dengan konsep tertentu, mengklasifikasikan, 

merangkum, menyimpulkan, dan memberikan penjelasan mengenai konsep tertentu.    

 

b. Pengertian Geometri 

Geometri merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang  perlu 

dipelajari sedini mungkin, karena banyaknya konsep-konsep yang termuat di 

dalamnya. Geometri pertama kali diperkenalkan oleh Thales (624-547 SM). 

Geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo  yang artinya bumi dan  metro  yang 

artinya mengukur.16 Geometri secara harfiah dapat dideskripsikan sebagai ilmu ukur 

 
15 Julie Coppola dan Elizabeth V. Primas. One Classroom, Many Learners (Hawaii: International Reading 
Association Inc., 2009), hal 132. 
16 Nusrotul Bariyah, Geometri, http://nusrotulbariyah.wordpress.com/2010/01/16/geometri/ diakses pada 
tanggal 24 Maret 2020 



tentang bumi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan didalam ruang.  

Geometri merupakan ilmu yang berkaitan dengan bentuk dan bidang ruang. 

Sejalan dengan hal itu Jannah mengemukakan bahwa geometri adalah ilmu yang 

membahas bentuk, bidang, dan ruang suatu benda (terutama luas dan volume).17 

Berdasarkan pendapat tersebut maka geometri dapat dideskripsikan sebagai ilmu 

pengetahuan praktis yang membahas  bentuk, bidang, dan ruang yang terdapat 

disekitar lingkungan fisik manusia.  

 Geometri adalah cabang dari matematika yang bersangkutan dengan 

pertanyaan bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang. Hal ini dipertegas kembali oleh 

Jackman yang mengemukakan bahwa geometri yaitu “area of mathematics that 

involve shape, size, space, position, direction, and movement, and describe and 

classifies world we live in”.18 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan 

bahwa geometri merupakan bidang matematika yang melibatkan bentuk, ukuran, 

ruang, posisi, arah, dan gerak, dan menjelaskan serta mengklasifikasikan dunia 

tempat manusia hidup. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa geometri dapat 

menjelaskan dan mendeskripsikan dunia dengan ruang, posisi, arah, dan gerak 

karena setiap unsur tersebut geometri ada disetiap elemen kehidupan.  

Geometri adalah ilmu tenang bangun datar maupun bangun ruang yang 

berkaitan mengenai titik, garis dan bidang. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Freudenthal dalam NCTM yang mengemukakan “geometry, the study of shapes in 

space and spatial relationships”.19 Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan 

bahwa geometri adalah studi mengenai bentuk dalam ruang dan hubungan spasial. 

Kesadaran dalam hubungan spasial sangat penting dikembangkan sebelum anak 

 
17 Raodatul Jannah. Membuat Anak Cinta Matematika dan Eksak lainnya (Jogjakarta : DIVA Press, 2011), hal 
32. 
18 Hilda L. Jackman. Early Education Curriculum (United State of Amerika : Delmar, 2009), hal 161. 
19 The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. Mathematics for The Young Child (United State of 
America : Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1990), hal 203. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk
http://id.wikipedia.org/wiki/Ukuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Posisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat_ruang&action=edit&redlink=1


mulai berpikir secara matematis menggunakan konsep geometri. 

Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa tokoh mengenai pengertian 

geometri, maka dapat dideskripsikan bahwa geometri adalah salah satu cabang dari 

ilmu matematika yang membahas tentang sifat-sifat dari garis, sudut, bidang, dan 

ruang yang ada dalam kehidupan, karena dunia ini dibangun dengan konsep 

geometri. Geometri merupakan penyajian abstraksi dari pengalaman visual dan 

spasial dari garis, sudut, bidang, dan ruang. 

 

c. Pemahaman Bentuk Geometri Anak Usia Dini 

Anak usia dini mulai memahami konsep geometri melalui lingkungan fisik 

disekitarnya, anak mengeksplorasi bentuk geometri dan penalaran ruang saat 

bermain. Dalam memahami bentuk geometri anak harus terlibat dalam kegiatan 

secara langsung dan menggunakan media yang variatif. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Copple dan Bredekamp yang mengemukakan bahwa “to learn about 

shapes, children need to play with them through games, toys, art activities, 

fingerplays, songs, poems, and stories”.20 Berdasarkan pendapat tersebut maka 

dapat diartikan bahwa untuk belajar mengenai bentuk, anak perlu bermain melalui 

permainan, mainan, kegiatan seni, permainan jari, lagu, puisi dan cerita. Hal ini 

menunjukkan bahwa melalui kegiatan bermain yang menyenangkan anak mampu 

memahami bentuk-bentuk geometri secara alamiah. 

Membangun konsep pemahaman bentuk geometri pada anak usia dini  dapat 

dimulai dengan mengenalkan, menunjukkan, menyebutkan serta mengumpulkan 

benda-benda di sekitar anak berdasarkan bentuk geometri. Hal ini sejalan dengan 

standar yang dikemukakan oleh National Council of Teachers of Mathematics 

 
20 Claudia Fuhriman Eliason dan Loa Thomshon Jenkins. A Practical Guide to Early Childhood Education 
Curriculum (United State of Amaerica : Pearson, 2012), hal 313. 



(NCTM) mengenai standar pemahaman geometri anak usia dini yang menyatakan: 

“in prekindergarten through grade 2 all students should recognize, name, 
build, draw, compare, and sort two- and three-dimensional shapes, describe 
attributes and parts of two- and three-dimensional shapes, investigate and 
predict the results of putting together and taking apart two- and three-
dimensional shapes”.21  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa anak usia pra sekolah-kelas 

2 harus mampu mengenali, menamai, membangun, menggambar, membandingkan 

dan memisahkan bentuk geometri dua dan tiga dimensi. Menjelaskan ciri-ciri dan 

bagian-bagian geometri dua dan tiga dimensi. Menyelidiki dan memperkirakan hasil 

dari penyatuan dan pemisahan  bentuk geometri dua dan tiga dimensi. Guna 

mencapai standar yang telah ditetapkan tentunya diperlukan media yang dapat 

mengantarkan anak pada pemahaman bentuk geometri  dan  metode disesuaikan  

dengan  karakteristik  anak,  tahapan usia  anak dan   juga  dengan  tahapan 

perkembangan anak serta melibatkan anak secara langsung dalam memahami 

konsep bentuk geometri. 

 Anak usia dini mengenal konsep-konsep geometri dengan cara menyelidiki 

dan menganalisa suatu bentuk geometri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Clements, Wilson dan Sarama yang menyatakan bahwa membangun konsep 

geometri pada anak dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki 

bangunan dan memisahkan gambar-gambar biasa seperti segi empat, lingkaran, 

segitiga.22 Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa anak usia dini 

memulai konsep geometri dari konsep indentifikasi, menyelidiki, dan memisahkan 

bentuk-bentuk geometri dasar seperti lingkaran, segi empat dan segitiga. 

Konsep pertama yang perlu diajarkan pada anak usia dini sebagai dasar 

untuk memahami bentuk geometri adalah kesadaran ruang/spasial. Hal ini sejalan 

 
21 Tipps Johnson Kennedy. Guiding Children’s Learning of Mathematics. (Unites State of America : Cengage 
Learning, 2011), hal 418. 
22 Carol Seefeldt dan Barbara A.Wasik. Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat, dan Lima Masuk Sekolah Edisi 
Bahasa Indonesia (Jakarta : Indeks, 2008), hal 398. 



dengan pendapat Smith yang menyatakan bahwa “young children begin their study 

of geometry with the topic of topology, a special kind of geometry that investigates 

these kinds relationships”.23 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diartikan 

bahwa anak usia dini mulai mempelajari geometri dengan topik topologi, yaitu 

bagian khusus dari geometri yang menyelidiki tentang hubungan-hubungan. 

Hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan letak atau ruang.  

Topologi merupakan ilmu yang membahas tentang tata ruang antar objek. Hal 

tersebut dipertegas kembali oleh Smith bahwa yang dimaksud dengan topologi 

adalah “study of the relationships between objects, place, or events”.24 Berdasarkan 

pendapat tersebut maka dapat diartikan bahwa topologi adalah adalah studi tentang 

hubungan antara objek, tempat, atau kejadian. Berdasarkan pendapat tersebut 

maka dapat diartikan geometri topologi menjelaskan bagaimana benda-benda di 

dalam ruang berhubungan satu dengan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka 

anak usia dini memulai pemahaman tentang bentuk geometri diawali dengan 

mengembangkan pemahaman ruang antar objek, tempat, dan benda dalam suatu 

kejadian. 

Dalam memahami geometri topologi terdapat empat konsep yang harus 

dipahami sebagai dasar pemahaman bentuk geometri, empat konsep tersebut yaitu:  

 

“proximity, separation, order, and enclosure, form the foundation for 
preschool/kindergarten experiences in geometry. Proximity refers to question 
about position, directions, and distance. Separation refers to the ability to see 
a whole objects as composed of individual parts or pieces. Order refers to the 
sequence of object or events. Enclosure refers to being surrounded or boxes 
in by surrounding objects”.25  

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat diartikan bahwa empat konsep yang 

 
23 Susan Sperry Smith. Early Childhood Mathematics Fourth Edition (United State of America : Pearson, 2009),  
hal 192. 
24 Ibid. 
25 Ibid. hal 193. 



membentuk dasar untuk pengalaman geometri di TK adalah proximity, separation, 

order, and enclosure. Proximity mengacu pada pertanyaan tentang posisi, arah, dan 

jarak seperti di dekat, jauh, atas, bawah, besar, kecil, di sini, di sana, masuk dan 

keluar.  Separation  mengacu pada kemampuan untuk melihat keseluruhan benda 

yang terdiri dari bagian-bagian seperti “roti ini dapat dibagi menjadi dua, di dalam 

kelas terdapat anak laki-laki dan perempuan, dan lainnya”. Order mengacu pada 

urutan objek atau kejadian, kosakata yang dapat digunakan untuk membantu dalam 

memahami konsep ini adalah pertama, belakang, tengah, depan dan seterusnya. 

Enclosure mengacu pada benda-benda yang ada disekitar, seperti benda yang 

berada didalam, diluar, dan diatas. 

Anak usia dini berinteraksi dengan berbagai konsep geometri dimulai sejak 

usia dua tahun. Hal ini ditekankan kembali oleh Piaget dan Inhaler dalam Aubrey 

yang menyatakan bahwa “children deal first with ‘topological’ aspects of shape 

between 2 and 4 years; distinguish ‘projective’ aspects, such as curved or straight-

sidedness at 4 to 6 years; and finally explore ‘Euclidean’ notions of length, angle, 

size and area, to discrimate among complex shapes, at 6 to 8 years”.26 Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa anak usia dini mulai berinteraksi 

dengan aspek dari bentuk ‘topologi’ antara usia 2 dan 4 tahun, anak mampu 

membedakan aspek ‘proyektif’, seperti melengkung atau sisi pada usia 4 sampai 6 

tahun, dan akhirnya mengeksplorasi gagasan ‘Euclidean’ seperti panjang, sudut, 

ukuran dan daerah, untuk membedakan bentuk-bentuk yang kompleks pada usia 6 

sampai 8 tahun.  

Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa tokoh mengenai pemahaman 

bentuk geometri anak usia dini maka dapat dideskripsikan bahwa pemahaman 

 
26 Carol Aubrey. Mathematics Teaching in the early Years (Britain : The Falmer Press,1997), hal 66. 



bentuk geometri pada anak usia 5-6 tahun diawali dengan mengembangkan 

kesadaran ruang/spasial selanjutnya anak mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk 

geometri dasar yang berbentuk bangun datar maupun banggun ruang, serta 

mengenal nama dan ciri dari berbagai bentuk geometri dasar. Bentuk geometri 

dasar yang dapat diajarkan pada anak usia dini adalah bentuk geometri dasar 

seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Berdasarkan hal tersebut 

maka pemahaman bentuk geometri pada anak usia dini dapat diartikan sebagai 

kemampuan anak dalam menangkap makna dalam pembelajaran bentuk geometri 

yang ditujukan dengan beberapa kemampuan yang meliputi kemampuan 

menafsirkan, memberikan contoh yang berkaitan dengan bentuk geometri, 

mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, dan memberikan penjelasan 

mengenai bentuk geometri. 

 

d. Tahapan Pemahaman Bentuk Geometri 

Anak usia dini memahami konsep geometri melalui tahapan-tahapan berpikir 

yang harus dilalui secara berurut, mulai dari konsep yang mudah menuju konsep 

yang lebih kompleks. Dalam mempelajari geometri terdapat tingkatan berpikir seperti 

yang diungkapkan oleh Hiele dan Hiele dalam Smith yaitu:  

“Level 0- Visualization (recognizing and naming figures), Level 1-Analysis 
(describing the attributes), Level 2-Informal deduction (classifying and 
generalizing by attributes), Level 3-Deduction (developing proofs using axioms 
and definitions), Level 4-Rigor (working in various geometrical systems)”.27  

Berdasarkan tahapan berpikir geometri yang dikemukakan oleh Hiele dan Hiele 

maka dapat dideskripsikan bahwa pada tahap 0 (visualisasi) anak sudah dapat 

mengenal bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, persegi, persegi panjang dan 

segitiga, tetapi hanya sekedar mengenali karakteristik visual dan penampakannya. 

 
27 Susan Sperry Smith. Op. cit., hal 201. 



Pada tahap ini anak belum terfokus pada sifat-sifat bentuk geometri yang diamati, 

tetapi memandang bentuk geometri sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada 

tahap ini anak belum dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan 

karakteristik bangun yang ditunjukkan. 

Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa pada tahap 1 (analisis) sudah tampak 

adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Anak dapat menentukan sifat-

sifat suatu bangun geometri dengan melakukan pengamatan, pengukuran, 

eksperimen, menggambar dan membuat model. Meskipun demikian, anak belum 

sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut, belum dapat 

melihat hubungan antara beberapa bentuk geometri dan belum dapat 

mendefinisikannya. 

Tahap 2 (deduksi informal) pada tahap ini, anak sudah dapat melihat 

hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa 

bangun geometri. Selain itu anak sudah mampu membuat definisi abstrak, 

menemukan sifat-sifat dari beberapa bangun geometri dengan menggunakan 

deduksi informal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun geometri secara 

hirarki.  

Tahap 3 (deduksi) pada tahap ini anak sudah mampu menyusun bukti, tidak 

hanya sekedar menerima bukti. Anak dapat menyusun teorema dalam sistem 

aksiomatik. Pada tahap ini anak berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari 

satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat dan siswa 

menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. 

Tahap 4 (rigor) pada tahap ini anak bernalar secara formal dalam sistem 

matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan 

definisi. Anak dapat membandingkan sistem–sistem berdasarkan pada aksioma 



yang berbeda dan dapat menelaah bermacam–macam konsep dan bentuk geometri 

tanpa menghadirkan model konkrit. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang 

kompleks dan rumit. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap–

tahap tersebut akan dilalui anak secara berurutan. Dengan demikian anak harus 

melewati suatu tahap dengan matang sebelum menuju tahap berikutnya, diawali dari 

tahapan yang konkrit menuju tahapan yang lebih abtrak. Kecepatan berpindah dari 

suatu tahap ke tahap berikutnya lebih banyak bergantung pada isi dan metode 

pembelajaran daripada umur dan kematangan. Dengan demikian, guru harus 

menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan setiap tahap berfikir anak. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tahapan berpikir dalam geometri 

Aubrey menegaskan bahwa “in early years, children’s geometric thinking is mainly at 

level 0 and 1”.28 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa di tahun-

tahun awal, kemampuan berpikir geometris anak usia dini masih berada pada tahap 

0 dan 1 yaitu pada tahap mengenal bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, 

persegi, persegi panjang dan segitiga serta menentukan sifat-sifat dari suatu bangun 

geometri.  

Beberapa bentuk geometri dasar yang dapat  dikenali anak usia dini 

diantaranya lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Smith yang mengemukakan bawha “In the primary grades, children are 

taught to recognize several types of geometric shapes, such as triangles, squares, 

rectangles, and circles”.29 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat dasar, anak-anak diajarkan untuk mengenali beberapa jenis 

bentuk geometris seperti segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Pendapat 

tersebut menyiratkan bahwa pembelajaran geometri pada anak usia dini hanya 
 

28 Carol Aubrey. Op.cit., hal 66. 
29 Garry L. Musser,  William F. Burger, dan Blake E. Peterson. Essentials of Mathematics for Elementary 
Teachers Sixth Edition (United State of America : John Wiley & Sons, Inc., 2004), hal 551. 



sebatas pada pengenalan bentuk geometri dua dimensi dan tiga dimensi serta sifat 

geometri serta ciri khusus dari bentuk-bentuk geometri dasar. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas mengenai tahapan pemahaman 

bentuk geometri maka dapat dijelaskan bahwa semua anak dalam mempelajari 

geometri harus melalui tahap-tahap tersebut, dengan urutan yang sama dan tidak 

dimungkinkan adanya tingkat yang diloncati karena anak belajar sesuai dengan 

urutan tingkat kesukarannya dan dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai 

dengan tingkat yang paling rumit dan kompleks. Agar anak dapat memahami konsep 

geometri maka pengajaran dan pembelajarannya harus disesuaikan dengan tahap 

berpikir anak dan media yang menyenangkan bagi anak. 

e. Tujuan dan Fungsi Pemahaman Bentuk Geometri 

Geometri diperkenalkan pada anak usia dini dengan tujuan agar anak 

memiliki kesiapan belajar pokok bahasan geometri pada tahap selanjutnya yang 

lebih rumit dan kompleks. Sejalan dengan hal tersebut The National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) menyatakan empat alasan utama bahwa geometri 

dapat memainkan peran utama dalam program matematika bagi anak usia dini yaitu:  

“(1) Geometry relates to a child’s world and is of intrinsic interest, (2) Geometry 
improve spatial ability, or “spatial sense”; (3) Geometry is a vehicle for 
developing other mathematical concepts, (4) Geometry is a rich source for 
mathematics problems and of value in improving overall problem-solving 
ability”.30  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa geometri 

berhubungan dengan dunia anak-anak dan kepentingan intrinsik, geometri 

meningkatkan kemampuan spasial, atau “kesadaran spasial”, geometri adalah 

kendaraan untuk mengembangkan konsep-konsep matematika lainnya, dan 

geometri adalah sumber yang kaya untuk masalah matematika dan nilai dalam 

meningkatkan seluruh kemampuan pemecahan masalah. Oleh sebab itu konsep 

 
30 The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. Op.cit, hal 203. 



geometri memainkan peranan yang cukup penting bagi kemampuan berpikir anak 

dalan memecahkan permasalahan konsep matematika yang lebih kompleks kelak. 

Salah satu alasan mengapa konsep geometri diperkenalkan pada anak usia 

dini adalah anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari lingkungan 

mereka, karena setiap aspek dalam kehidupan menggunakan konsep geometri. 

Sejalan dengan pernyataan di atas hal senada juga dikemukakan oleh Moredock 

dan Vigilante dalam Underhill yang menyatakan bahwa ada beberapa alasan 

mengenalkan konsep geometri kedalam kurikulum anak usia dini adalah sebagai 

berikut: 

“(1) Students can gain a better understanding of their environment; they can see 
position, shape, and size in space as something they can understand, use, 
control, and manipulate to explore their environment, (2) Geometry strengthens 
the arithmetic program by providing geometric models for the arithmetic 
processes, so it can help children develop other mathematical insights”.31 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di deskripsikan bahwa alasan pertama 

mengapa geometri harus diperkenalkan pada anak usia dini adalah anak dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih baik dari lingkungan mereka, mereka dapat 

melihat posisi, bentuk, dan ukuran dalam ruang sebagai sesuatu yang dapat mereka 

pahami, gunakan, kontrol, dan manipulasi untuk mengeksplorasi lingkungan mereka. 

Alasan yang kedua adalah geometri memperkuat program aritmatika dengan 

menyediakan model geometris untuk proses aritmatika, sehingga dapat membantu 

anak-anak mengembangkan wawasan matematika lainnya. Berdasarkan pendapat 

tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa ada banyak aspek yang dapat 

berkembang jika anak memahami konsep geometri, karena konsep geometri 

berhubungan dengan konsep matematika lainnya maupun konsep ilmu 

pengetahuan. 

 
31 Robert Underhill. Teaching Elementary School Mathematics (United State of America : Merrill Publishing 
Company, 1972), hal 433. 



Geometri menyediakan sarana untuk memahami konsep dan pengaplikasian 

dalam kehidupan. Lebih jauh Musser, Burger, dan Peterson yang menyatakan 

bahwa “the study of geometric shapes and their properties is an essential 

component of a comprehensive elementary mathematics curriculum. Geometry is 

rich in concepts, problem-solving, experience, and applications”.32 Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa studi mengenai bentuk geometris 

dan sifat-sifatnya merupakan komponen penting dari kurikulum matematika dasar 

yang komprehensif karena geometri kaya akan konsep, pemecahan masalah, 

pengalaman, dan aplikasi. Konsep geometri sangat lekat dengan kehidupan sehari-

hari karena banyak sekali pengaplikasian berbagai bidang di kehidupan 

menggunakan konsep geometri, oleh sebab itu geometri penting diajarkan pada 

anak sejak usia dini sebagai landasan awal memahami konsep matematika lainnya. 

Banyak konsep geometri yang terdapat dalam bidang kehidupan, hal ini 

memungkinkan anak berinteraksi dengan bentuk-bentuk geometri di dalam 

lingkungan sekitar. Hal serupa juga dikemukakan oleh NCTM dalam Jackman yang 

mengemukakan bahwa “geometry offers students an aspect of mathematical 

thinking that is different from, but connected to the worlds of numbers. As students 

become familiar whith shape, structure, location, and transformations and as they 

develop spatial reasoning, they lay foundations for understanding not only for their 

spatial world but also mathematics in art, science, and social studies”.33 Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa geometri menyediakan siswa 

sebuah aspek pemikiran matematis yang berbeda, tetapi berhubungan dengan 

dunia angka. Jika anak telah akrab dengan bentuk, struktur, lokasi, transformasi dan  

mengembangkan penalaran spasial, mereka meletakkan dasar untuk memahami 

 
32 Gary L. Musser, William F. Burger, dan Blake E. Peterson. Op.cit, hal 549. 
33 Hilda L. Jackman. Op.cit, hal 162. 



bahwa tidak hanya untuk dunia spasial mereka, tetapi juga matematika dalam seni, 

ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial. 

Geometri dapat membantu mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah dari berbagai cabang matematika karena satu konsep akan berhubungan 

dengan konsep lainnya. Pendapat tersebut sejalan dengan NCTM yang 

mengemukakan bahwa “geometry, the study of shape in space and spatial 

relationships, offers children one of the best opportunities to relate mathematics to 

the real world”.34 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa 

geometri merupakan studi tentang bentuk dalam ruang dan hubungan spasial, 

geometri menawarkan anak-anak salah satu peluang terbaik untuk berhubungan 

dengan matematika ke dalam dunia nyata. Hal ini menjelaskan bahwa konsep 

geometri dapat mengantarkan anak kedalam dunia nyata yang penuh dengan 

berbagai konsep yang ada mulai dari konsep hubungan spasial dalam ruang dan 

penalaran matematis lainnya. 

Berdasarkan pemaparan pendapat dari beberapa tokoh mengenai tujuan dan 

fungsi pemahaman geometri maka dapat dijelaskan secara sederhana bahwa 

konsep geometri dapat membantu anak mengembangkan apresiasi yang utuh 

tentang lingkungan sekitar, mengembangkan kesadaran spasial, dan membantu 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai cabang 

matematika karena satu konsep akan berhubungan dengan konsep lainnya. 

 

f. Karakteristik Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun  

Salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam keberhasilan proses 

pembelajaran yang diberikan kepada anak adalah dengan melihat karakteristik usia 

 
34 The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. Op.cit, hal 203. 



anak. Piaget dalam Santrock meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 

empat tahapan. Tahapan piaget itu adalah fase sensorimotor (0-2 tahun), pra-

operasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan operasional formal 

(11-dewasa).35 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa anak 

usia 5-6 tahun berada pada tahap kedua yaitu tahap pra-operasional. Pada tahap 

pra-operasional, anak mulai menyadari bahwa pemahamannya tentang benda-

benda di sekitarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan sensorimotor, 

akan tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat simbolis. Kegiatan 

simbolis ini dapat berbentuk melakukan percakapan melalui telepon mainan atau 

berpura-pura menjadi bapak atau ibu, dan kegiatan simbolis lainnya. Pada tahap ini, 

anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara 

fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat rnenggunakan balok-balok 

kecil untuk membangun rumah-rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. 

Pada tahap kedua, Piaget mengemukakan bahwa anak mulai 

merepresentasikan dunia dengan kata dan gambar. Kata dan gambar ini 

merefleksikan peningkatan pemikiran simbolis, pada tahap ini lebih bersifat 

egosentris dan intuitif. Piaget dalam Santrock membagi tahap pra-operasional 

menjadi dua subtahap: fungsi simbolis dan pemikiran intuitif.36 Subtahap fungsi 

simbolis terjadi antara usia dua sampai empat tahun. Dalam subtahap ini, anak 

secara mental mulai bisa merepresentasikan objek yang tidak hadir. Hal ini 

memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. 

Penggunaan bahasa mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah 

contoh lain dari peningkatan pemikiran simbolis dalam subtahap ini. Sementara 

pada subtahap pemikiran intuitif dimulai sekitar usia empat tahun sampai usia tujuh 

 
35 John W. Santrock. Psikologi Pendidikan (Jakarta : Kencana, 2007), hal 47. 
36 Ibid, hal 48. 



tahun. Pada subtahap ini anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu 

jawaban dari semua pertanyaan. Disebut tahap pemikiran intuitif karena mereka 

mengatakan bahwa mereka tahu sesuatu tetapi mereka mengetahui tanpa 

menggunakan pemikiran rasional.  

Anak usia dini membangun pemahaman baru melalui eksperimen dan 

penemuan. Sejalan dengan pendapat tersebut Dodge, Colker, dan Heroman 

mengemukakan bahwa “five learn new concepts through experimentation and 

discovery. They solve problems and make predictions by observing the objects”.37 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dideskripsikan bahwa anak usia lima tahun 

mempelajari konsep-konsep baru melalui eksperimen dan penemuan. Mereka 

memecahkan masalah dan membuat prediksi dengan mengamati benda-benda 

yang ada disekitar anak. Hal ini menyiratkan bahwa anak usia lima tahun 

membangun pengetahuannya melalui eksperimen yang dilakukan secara langsung 

dan menemukan konsep dengan caranya sendiri. 

Anak usia dini mampu memahami konsep warna, ukuran, dan bentuk. Hal 

tesebut dipertegas kembali oleh Dodge, Colker dan Heroman yang melanjutkan 

bahwa anak usia lima tahun mampu “understand concepts of color, size, and shape. 

They also can categorize by two features, such as color and shape”.38 Berdasarkan 

kutipan tersebut dapat dideskripsikan bahwa anak usia lima tahun sudah mampu 

mengerti konsep warna, ukuran, dan bentuk. Anak usia lima tahun juga mampu 

mengkategorikan benda dengan dua fitur seperti warna dan bentuk, jadi anak pada 

usia tersebut mampu membedakan bentuk dan warna sekaligus. Jika anak 

diperintahkan untuk mengambil balok persegi berwarna biru, maka anak usia lima 

tahun sudah mampu mengambil balok dengan benar. 
 

37Diane Trister Dodge, Laura Jean Colker, dan Cate Heroman. The Creative Curriculum for Preschool 
(Washington : Teaching Strategies, 2009), hal 26. 
38 Ibid. 



Berdasarkan pendapat dari berbagai tokoh mengenai karakteristik 

perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun dapat dideskripsikan bahwa pada usia 

tersebut anak usia dini berada pada tahap pra-operasional dalam subtahap 

pemikiran intuitif yaitu masa perkembangan dari tahap simbolis dan ke permulaan 

operasional. Dalam hal ini seseorang anak masih mengambil keputusan hanya 

dengan aturan-aturan intuitif yang masih mirip dengan tahap sensorimotor. Pada 

usia ini anak masih berpikir secara konkrit dan masih berpikir menggunakan 

imajinasinya. Anak belajar melalui eksplorasi secara langsung dengan objek untuk 

meningkatkan pemahaman tentang konsep, anak juga telah mampu memahami 

konsep tentang warna, ukuran, dan bentuk. 

B. Acuan Teori Rancangan-rancangan Alternatif atau Disain-disain Alternatif 

Intervensi Tindakan yang Dipilih 

1. Hakikat Kegiatan Seni dan Kerajinan Tangan (Art and Craft) 

a. Pengertian Seni dan Kerajinan Tangan (Art and Craft) 

Seni merupakan salah satu unsur budaya manusia yang keberadaannya telah 

mengalami perkembangan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Istilah seni 

dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti permintaan 

atau pencarian, sedangkan kata Art (Inggris) bermakna kemahiran. Sejalan dengan 

hal ini Munro dalam Sumanto mengemukakan bahwa seni (art) adalah alat buatan 

manusia untuk menimbulkan efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. 

Efek-efek tersebut mencakup segala tanggapan yang berwujud pengamatan, 

pengenalan, imajinasi yang rasional maupun irasional.39 Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa seni (art) merupakan hasil atau proses 

kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, 

 
39 Sumanto. Pengembangan Kreativitas Senirupa Anak TK. (Jakarta : Depdiknas, 2005), hal 7 



kepekaan indera, kepekaan hati, dan kepekaan pikiran untuk menghasilkan suatu 

karya yang memiliki kesan keindahan, keselarasan, bernilai seni dan lainnya.  

Seni merupakan ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada 

orang lain agar dapat merasakan apa yang dirasa oleh penciptanya.  Sejalan 

dengan pendapat tersebut Linderman mengemukakan bahwa “arts is a natural form 

of expression and offers opportunities to investigate, express and respond”.40 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan bahwa seni adalah bentuk 

alami dalam berekspresi dan seni menawarkan kesempatan untuk menyelidiki, 

mengekspresikan, dan merespon suatu karya seni yang telah diciptakan atau dibuat 

sendiri. Langer melanjutkan bahwa seni “is the creation of forms symbolics or 

expressive of human feeling”.41 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat 

diartikan bahwa seni adalah penciptaan bentuk simbolik atau ekspresif dari 

perasaan manusia. Seni juga merupakan wadah dalam bereksplorasi dengan 

melibatkan perasaan dalam rangka menyelidiki, mengekspresikan, dan merespon 

suatu karya seni yang bersifat indah. 

Seni adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan 

imajinasi manusia. Hal tersebut dipertegas oleh Lonergan yang mendefinisikan seni 

sebagai “an objectification of a purely experiential pattern and reflects on the role of 

symbols in ordinary human living”.42 Berdasarkan definisi tersebut maka dapat 

diartikan bahwa seni sebagai objektifikasi pola murni dari pengalaman dan 

mencerminkan peran dan simbol dalam kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa 

pendapat dari para tokoh maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

seni adalah suatu ide, gagasan, perasaan, yang dituangkan atau diwujudkan, atau 

 
40 Marlene Gharbo Linderman. Op. cit, hal 15. 
41 Stephen Archer, Cynthia M. Gendrich, dan Woodrow B. Hood. Theatre Its Art and Craft (United State of 
America :  Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2010), hal 17. 
42 Bernard J. F. Lonergan. The Lonergan Reader (Toronto : University of Toronto Press, 1997), hal 363. 



diekspresikan melalui beberapa unsur tertentu yang memiliki sifat keindahan. 

Seni rupa adalah cabang seni yang diciptakan menggunakan elemen unsur 

rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Unsur rupa adalah segala sesuatu 

yang berwujud nyata (konkrit) sehingga dapat dilihat, dihayati dengan indera mata.43 

Elemen atau unsur rupa tersebut meliputi titik, garis, bentuk/bangun, warna, tekstur, 

isi ruang dan cahaya. Perwujudan dari cipta seni rupa tersebut bentuk dan jenisnya 

tidak hanya berupa gambar, lukisan, patung, dan karya cetak saja tetapi juga berupa 

benda terapan seperti perabot rumah tangga, aksesoris, dan lainnya. 

Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian. Seni rupa memiliki wujud 

pasti dan tetap yakni dengan memanfaatkan unsur rupa sebagai salah satu wujud 

yang diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis, kerajinan 

tangan, kriya, dan multimedia.44 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat 

dideskripsikan bahwa seni rupa dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk dalam 

suatu karya dan kerajinan tangan merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang 

membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan 

dengan rabaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan “crafts are hand-made 

articles, and usually each piece is a creation of the maker for a specific use”.45 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bawha kerajinan tangan 

adalah kerajinan benda buatan tangan, dan biasanya setiap bagian yang dicipta 

pembuatnya adalah untuk penggunaan tertentu. Setiap kerajinan yang dibuat 

dengan tangan dapat disebut dengan kerajinan tangan sebagai suatu karya yang 

diciptakan untuk tujuan tertentu.  

Linderman juga mengklasifikasikan kerajinan tangan kedalam berbagai 

 
43 Sumanto. Op.cit, hal 8. 
44 http://resakarya.wordpress.com/ diakses pada tanggal 1 April 2020 
45 The Haddon Craftmen. Arts fot The School of America (United State of America : The International Textbook 
Company, 1956), hal 38. 



bentuk diantaranya “craft: ceramics, fiber, jewelry, enamel, wood, leather, paper, 

plastic, and other media”.46 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa yang termasuk dalam kerajinan tangan adalah keramik, serat, perhiasan, cat 

halus, kayu, kulit, kertas, plastik, dan media lainnya yang dapat dijadikan sebuah 

karya. Kerajinan tangan banyak jenisnya dan hampir seluruh benda yang diciptakan 

membutuhkan  keterampilan tertentu dalam proses pembuatannya. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh mengenai seni rupa maka dapat 

dideskripsikan bahwa seni rupa dapat direpresentasi dalam bentuk berbagai hasil 

karya sebagai dasar perwujudan rupa. Secara kontekstual seni rupa merupakan 

wujud mediasi bentuk kasat mata yang dekat ke arah perlambang gambar, lukis, 

patung, kerajinan tangan kriya dan multimedia. Secara sederhana kerajinan tangan 

merupakan karya rupa terapan yang sebagian besar berupa benda hias dimana 

dalam proses pembuatannya dibutuhkan ketrampilan tangan. 

 

b. Tahapan Kegiatan Seni dan Kerajinan Tangan (Art and Craft) 

Pembelajaraan adalah  proses yang diatur menurut langkah-langkah tertentu 

yang melibatkan berbagai unsur atau komponen pembelajaran secara terpadu. 

Pengaturan yang dilakukan secara sistematis dan sistemik dimaksudkan agar 

proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengaturan ini secara 

praktis dibuat dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran  

adalah suatu proyeksi  mengenai  kegiatan atau proses yang akan dilakukan selama 

pembelajaran  berlangsung. Dalam kegiatan art and craft perlu dilakukan persiapan 

yang dilakukan oleh guru pada setiap kegiatannya. Seperti yang dikemukan oleh 

Mayesky bahwa “for any activity, especially for a first time experience, the following 
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suggestions may be helpful: try the activity before presenting it to the children, make 

sure all necessary equipment is present, think through the activity, modify the 

activity, explain the activity, after the children have started circulate among them”.47 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan bahwa untuk setiap kegiatan, 

terutama untuk pengalaman pertama kalinya, saran berikut mungkin dapat 

membantu: mencoba aktivitas sebelum menyajikannya kepada anak-anak, pastikan 

semua peralatan yang diperlukan sudah siap, memikirkan kegiatan, memodifikasi 

kegiatan, dan menjelaskan kegiatan setelah anak-anak sudah mulai melakukan 

kegiatan. 

Persiapan mengajar pada dasarnya merupakan perencanaan jangka pendek 

untuk memperkirakan atau memproyeksikan tentang apa yang dilakukan. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Mayesky yang menyatakan bahwa: 

“In the planning for each activity, the teacher should do the following: identify 
goals for the activity, identify possible learning from activity, list the material 
necessary for the activity, determine how to set up  the activity, decide how to 
stimulate the children, and how to keep their interest alive, anticipate the questions 
the children might ask, plan ways to evaluate the activity, consider follow-up 
activities, and consider cleanup time and requirement”.48    

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di deskripsikan bahwa dalam perencanaan 

untuk setiap kegiatan, guru harus melakukan tahapan berikut ini: mengidentifikasi 

tujuan kegiatan, mengidentifikasi kemungkinan belajar dari kegiatan, daftar bahan 

yang diperlukan untuk kegiatan, menentukan cara mengatur kegiatan, menentukan 

bagaimana cara merangsang anak-anak, dan bagaimana menjaga ketertarikan 

mereka tetap hidup, mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 

ditanyakan oleh anak, merencanakan cara untuk mengevaluasi aktivitas, 

pertimbangkan kegiatan tindak lanjut, dan mempertimbangkan waktu beres-beres 

sesuai kebutuhan. 
 

47 Mary Mayesky, Creative Activities for Young Children, Tenth Edition (USA: Cengage Learning, 2012), hal. 105  
48 Ibid 



 

Metode Demonstrasi ialah suatu upaya pembelajaran atau proses belajar 

dengan cara praktek menggunakan peragaan yang di tujukan pada anak. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Goodfield yang menyatakan bahwa “most craft teacher 

start their class by demonstrating the actual step and/or skills needed to complate 

the learning objectives.49 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan 

bahwa sebagian besar guru kerajinan memulai kelas mereka dengan menunjukkan 

langkah aktual dan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan 

pembelajaran. Hal ini bertujuan agar semua anak lebih mudah dalam memahami 

dan mempraktekkan  apa yang telah diperolehnya didemonstrasikan. 

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan ketika melakukan metode 

demonstrasi seperti yang dikemukakan oleh Goodfield diantaranya adalah “stage 1, 

demonstrate the skills/steps at normal speed; stage 2, repeat the skills/steps at 

slower  speed; stage 3, repeat a third time at normal speed; stage 4, participants 

begin guided practice”.50 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diartikan bahwa 

pada tahap 1 guru harus menunjukkan keterampilan atau langkah-langkah kegiatan 

pada kecepatan normal, tahap 2 guru mengulangi langkah-langkah kegiatan pada 

kecepatan yang lebih lambat, pada tahap 3, guru mengulangi ketiga kalinya langkah-

langkah kegiatan pada kecepatan normal;  dan terakhir pada tahap 4, anak mulai 

dipandu untuk melakukan praktek.   

Anak akan lebih memahami pesan pembelajaran jika anak terlibat langsung 

didalamnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Goodfield bahwa “during guided 

practice the 30% retention rate increases to 75%.51 Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat diartikan bahwa selama kegiatan dipandu oleh guru maka tingkat retensi awal 
 

49 Trish Goodfield, How to Teach Art and Craft (USA: Sherwood, 2010), hal. 134 
50 Ibid., hal. 135 
51 Ibid., hal. 135-136 



sebesar 30% meningkat menjadi 75%. Hal ini menunjukkan bahwa selama kegiatan 

anak terlibat aktif dan diberikan arahan oleh guru maka pemahaman anak akan 

meningkat mengenai materi yang disampaikan. 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh mengenai tahapan art and craft 

maka dapat dideskripsikan bahwa sebelum melakukan kegiatan guru harus 

mempersiapkan kegiatan dengan seksama dimulai dari mengidentifikasi tujuan 

kegiatan, mengidentifikasi kemungkinan belajar dari kegiatan, daftar bahan yang 

diperlukan untuk kegiatan, menentukan cara mengatur kegiatan, menentukan 

bagaimana cara merangsang anak-anak, dan bagaimana menjaga ketertarikan 

mereka tetap hidup, mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 

ditanyakan oleh anak, merencanakan cara untuk mengevaluasi aktivitas, 

pertimbangkan kegiatan tindak lanjut, dan mempertimbangkan waktu beres-beres 

sesuai kebutuhan. Selain itu pada tahap menjelaskan menggunakan metode 

demonstrasi guru harus menjelaskan langkah-langkah kegiatan dengan kecepatan 

normal maupun lambat agar anak lebih memahami setiap langkah-lanhkah kegiatan 

yang akan anak lakukan. 

 

c. Fungsi dan Tujuan Seni dan Kerajinan Tangan (Art and Craft) 

Seni dan kerajinan tangan merupakan salah satu media yang digunakan 

dalam penyampaian pesan pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Linderman dan Linderman bahwa “arts and crafts enable each students to grasp the 

artistic elements of his experience. He does this by observing closely, touching, 

listening, creating, and evaluating”.52 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat 

 
52 Earl W. Linderman dan Marlene M. Linderman. Arts and Crafts for the Classroom (New York : Macmillan 
Publishing Company, 1984), hal 9. 



disimpulkan bahwa seni dan kerajinan tangan memungkinkan setiap siswa untuk 

memahami unsur-unsur artistik dari pengalamannya. Siswa melakukan kegiatan ini 

dengan mengamati secara dekat dengan cara menyentuh, mendengarkan, 

menciptakan, dan mengevaluasi hasil karya yang telah dibuatnya. Linderman dan 

Linderman melanjutkan bahwa “arts and crafts encourage students to seek new 

ideas, to keep an endless input of possibilities germinating until an inspirational and 

unique result occurs”.53  Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dideskripsikan 

bahwa seni dan kerajinan tangan mendorong siswa untuk mencari ide-ide baru, 

untuk menjaga masukan ide yang tak berujung dan memungkinan bercabang 

menuju inspirasi dan hasil yang unik terjadi.  

Pendidikan seni dapat digunakan sebagai sarana dalam berekspresi, 

komunikasi, bermain, pengembangan bakat dan kreativitas. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Linderman yang menyatakan bahwa art and craft dapat menambah 

kemampuan dalam berbagai bidang diantaranya “observation, perception, memory, 

imagination, innovation, manipulating materials, reflection on life experiences”.54 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diuraikan bahwa art and craft dapat 

mengasah kemampuan anak dalam mengobservasi, memberikan persepsi, 

mengingat memori, berimajinasi, berinovasi,  memanipulasi bahan yang disediakan, 

refleksi atas pengalaman hidup. Linderman melanjutkan bahwa art and craft adalah 

“an arena for creative problem solving and thinking, new ideas, invention, originality, 

unexpected responses, independence, discovery, experimentation, open attitudes, 

idea interactions, imagination, flexibility, self-expression, personal imagery, risk 

taking, trial and error, self evaluation, decision making, and descision justification”.55 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diuraikan secara sederhana bahwa art 
 

53 Ibid, hal 13. 
54 Marlene. Op.cit, hal 15. 
55 Ibid. 



and craft adalah arena untuk memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir, ide-

ide baru, mencipta, orisinalitas, tanggapan yang tak terduga, kemandirian, 

penemuan, eksperimen, sikap terbuka, interaksi ide, imajinasi, fleksibilitas, ekspresi 

diri, citra pribadi, pengambilan risiko, trial and error, evaluasi diri, pengambilan 

keputusan, dan keputusan yang benar. 

Seni merupakan salah satu sarana edukatif dalam mengembangkan 

pengalaman-pengalaman nyata. Hal ini dipertegas kembali oleh Soeharjo dalam 

Sumanto yang mengemukakan bahwa seni sebagai sarana mengembangkan 

pengalaman edukatif yang intinya adalah (1) seni membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak, (2) seni membina perkembangan estetik, (3) seni bermanfaat 

mengembangkan bakat, dan (4) seni membantu menyempurnakan kehidupan.56 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pembelajaran seni 

maupun seni rupa adalah bentuk kegiatan kreatif yang dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak dan mengasah bakat. Kegiatan seni dapat 

juga difungsikan untuk memberikan dasar-dasar pengalaman edukatif kepada 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa seni memegang 

peranan dalam pendidikan, maka Sumanto membagi fungsi seni kedalam fungsi 

didik diantaranya seni sebagai media ekspresi, komunikasi, bermain, 

pengembangan bakat seni, mengembangkan kemampuan berpikir, dan memperoleh 

pengalaman estetis.57 Berdasarkan pendapat tersebut fungsi didik seni hakikatnya 

adalah sebagai sarana dalam membentuk kepribadian serta mengembangkan 

berbagai kemampuan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki melalui 

kegiatan praktek berolah seni rupa. 

 
56 Sumato, Op.cit, hal 23. 
57 Ibid, hal 23-24. 



Berdasarkan pemaparan dari beberapa tokoh diatas mengenai fungsi dan 

tujuan seni dan kerajinan tangan (art and craft) maka dapat dideskripsikan secara 

sederhana bahwa seni untuk pendidikan anak usia dini bertujuan dan difungsikan 

sebagai media untuk memenuhi fungsi perkembangan anak, baik fisik maupun 

mental. Selain itu seni juga digunakan sebagai sarana atau media dalam 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, kepekaan rasa, 

pemecahan masalah, serta pembinaan kemampuan terampil dalam berkesenian.   

 

c. Bahasan Hasil Penelitian yang Relevan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anis Wulandari tentang 

Pengembangan Kemampuan Mengenal Bentuk pada Anak Usia Dini melalui 

Permainan Gift and Occupation Geometris, ia menyatakan untuk  membantu  anak  

memahami bentuk-bentuk  geometri  yang  bersifat  abstrak sebaiknya  

menggunakan  benda-benda  konkrit, dengan membuat  sebuah  kegiatan  yang  

dekat  dengan  dunia keseharian  anak,  penambahan  wawasan,  dan peningkatan 

keterampilan anak.58 Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dapat  

disimpulkan  bahwa  motivasi belajar  dan  kemampuan  mengenal  bentuk  pada 

anak  usia  dini  kelompok  A dapat  meningkat dengan menggunakan media 

permainan gift and occupation  geometris.  Hal  ini  ditandai  dengan peningkatan  

nilai  rata-rata  dalam  setiap siklusnya yaitu kegiatan pra siklus 12,5 (2 dari 16 anak 

yang perkembangan  mengenal  bentuknya baik)  atau  11%.  Setelah  tindakan  

siklus  1 meningkat  37,5 (6 dari  16 anak yang perkembangannya  mengenal  

bentuknya  baik) atau 33%. Pada siklus 2 meningkat menjadi 100 (16  anak  optimal  

perkembangannya  dalam mengenal  bentuk  dan  meningkat  motivasi belajarnya) 

 
58 Anis Wulandari,  Pengembangan Kemampuan Mengenal Bentuk pada Anak Usia Dini melalui Permainan Gift 
and Occupation Geometris (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Yogyakarta, 2013), hal 4. 



atau 100%. 

 Penelitian lainnya yang berhubungan dengan pemahaman bentuk geometri 

dilakukan oleh Zunita Andriani mengenai Peningkatan Pemahaman Bentuk 

Geometri melalui Pembelajaran Berbasis Multimedia pada Anak Kelompok B di TK 

KKLKMD Kuwon Bambanglipuro Bantul, ia menyatakan materi  bentuk-

ruang/geometri  penting untuk  dipahami  anak  sejak  dini  karena merupakan  

pondasi  awal  untuk  memahami kemampuan  dan  keterampilan  yang  lebih 

kompleks,  seperti  keseimbangan  dan  struktur.59 Berdasarkan  hasil  penelitian  

dan pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  tindakan pemahaman  

bentuk geometri  dapat  ditingkatkan melalui  pembelajaran  berbasis  multimedia  

pada anak  Kelompok  B  di  TK  KKLKMD  Kuwon Bambanglipuro  Bantul dengan  

peningkatan sebanyak  80%.  Hal  ini  efektif  dilakukan  karena anak  dapat  

memahami  bentuk geometri  secara langsung. Pembelajaran berbasis multimedia 

yang menghadirkan  materi  konkret  dan  menarik khususnya  dalam  pembelajaran  

bentuk geometri memberi  kesempatan  pada  anak  untuk  terlibat aktif memperoleh 

pengalaman baru sebagai bekal masa depannya. 

 Pengunaan media yang konkret dan melibatkan anak secara langsung dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dapat membantu anak memahami konsep yang akan 

diajarkan. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Rosmiati 

tentang Media Pembelajaran Visual Seni Rupa pada Anak  /TK, ia menyatakan 

media visual merupakan sarana yang paling tepat untuk membantu metode 

pembelajaran pada anak usia dini. Salah satunya dengan menggunakan media seni 

 
59 Zunita Andriani, Peningkatan Pemahaman Bentuk Geometri melalui Pembelajaran Berbasis Multimedia pada 
Anak Kelompok B di TK KKLKMD Kuwon Bambanglipuro Bantul (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal 2. 



rupa.60 Media seni rupa pada anak usia dini antara lain dapat berupa menggambar, 

melukis, meronce, mencetak, menjiplak, kolase, maupun finger painting. Semua 

media ini dapat digunakan dalam setiap aktivitas pembelajaran sebagai sarana 

pembelajaran yang menyenangkan dan efektif.  

 

d. Pengembangan Konseptual Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan analisis teoritis dapat dikatakan bahwa pemahaman bentuk 

geometri merupakan pembelajaran mengenai bentuk-bentuk geometri dasar dua 

dimensi. Bentuk geometri dasar yang dimaksud adalah bentuk lingkaran, segitiga, 

persegi, dan persegi panjang. Membangun konsep pemahaman bentuk geometri 

pada anak usia dini  dapat dimulai dengan mengenalkan, menunjukkan, 

menyebutkan, membandingkan, menggambarkan, memisahkan serta 

mengumpulkan benda-benda di sekitar anak berdasarkan bentuk geometri dua 

dimensi. 

Pengenalan bentuk geometri penting bagi anak karena konsep geometri 

dapat membantu anak mengembangkan apresiasi yang utuh tentang lingkungan 

sekitar, mengembangkan kesadaran spasial, dan membantu mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah dari berbagai cabang matematika karena satu 

konsep akan berhubungan dengan konsep lainnya.  

Kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan baik dan menggunakan cara 

yang tepat dengan mengupayakan keterlibatan anak secara optimal tentu akan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman bentuk geometri anak yang 

akan ditingkatkan. Salah satu rancangan pembelajaran tersebut adalah melalui 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). Penggunaan kegiatan art and 

 
60 Ana Rosmiati, Media Pembelajaran Visual Seni Rupa pada Anak PAUD/TK (Surakarta : Fakultas Seni Rupa dan 
Desain ISI Surakarta, 2011), hal 148. 



craft dianggap dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun, mengingat kegiatan art and craft merupakan salah satu kegiatan yang 

disenangi anak. 

Seni dan kerajinan tangan (art and craft) merupakan salah satu kegiatan yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman bentuk geometri. Melalui 

kegiatan art and craft anak terlibat secara langsung dalam menemukan, 

mengeksplorasi, mencipta, membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu 

hasil karya dengan menggunakan konsep geometri. Dalam mempelajari geometri, 

anak-anak perlu secara aktif terlibat dalam menyelidiki masalah yang menarik 

menggunakan media yang konkrit  dalam program yang telah direncanakan secara 

berkelanjutan.  

 

e. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan acuan teori rancangan alternatif atau desain intervensi tindakan 

yang dipilih dan pengajuan konseptual perencanaan tindakan sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: pemahaman 

bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di   Al-Ikhlas dapat meningkat dengan 

menggunakan kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.   Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bentuk geometri 

anak usia 5-6 tahun di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan 

melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun tujuan penelitian 

secara khusus adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran dengan kegiatan yang melibatkan anak secara langsung 

2. Menganalisis peningkatan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun 

melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

3. Melakukan tindakan perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah lebih baik 

sebagai upaya pemecahan masalah mengenai pemahaman bentuk geometri 

anak.  

 

B.   Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelompok B   Al-Ikhlas yang terletak di Jalan 

Salemba Tengah Gang IV RT.05/04, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen,  

Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan berdasarkan 

hasil observasi kegiatan pembelajaran, peneliti menemukan permasalahan 

mengenai rendahnya pemahaman bentuk geometeri anak usia 5-6 tahun di 

kelompok B   Al-Ikhlas. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2020-2015 semester ganjil. Yaitu 

untuk siklus pertama pada bulan Oktober 2020. 

Tabel 2. Jadwal Perencanaan Penelitian 

No. Kegiatan Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Observasi Pra Penelitian x x           

2 Penyusunan Proposal 
Penelitian 

  x x x        

3 Seminar Proposal 
Penelitian 

     x       

4 Expert Judgement          x   

5 Uji Coba Instrumen 
Penelitian 

         x   

6 Pengumpulan Data, 
Pengolahan Data, dan 
Pelaporan Data 

          x x 

 
 

C. Metode dan Disain Intervensi Tindakan/Rancangan Siklus Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode action 

research atau penelitian tindakan. Menurut Kemmis dan Mc. Tagart seperti yang 

dikutip oleh Kunandar menjelaskan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk 

self-inquiry kolektif yang dilakukan oleh partisipan di dalam suatu situasi sosial untuk 

meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan yang 

mereka lakukan, serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap praktik dan 

situasi dimana praktik itu dilaksanakan.61 Dengan demikian dalam penelitian 

tindakan dilakukan secara kemitraan dengan orang-orang yang terlibat dalam 

penelitian mengenai situasi yang dihadapi dalam kegiatan sosial serta pemahaman 

 
61 Kunandar. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru (Jakarta : PT 
Rajawali Pers, 2011), hal 42. 



mengenai kegiatan praktek tersebut agar dapat mencapai situasi yang 

memungkinkan terlaksana kegiatan tersebut. 

Hal tersebut diperkuat oleh Carr dan Kemmis yang mendefinisikan penelitian 

tindakan (action research) sebagai berikut: “action research is a form of self-relective 

inquiry undertaken by participants (teachers, students, or principals, for example) in 

social (including educational) situation in order to improve the rationality in justice of 

(a) their own social or educational practices, (b) their understanding of these 

practices, and the situation in which practices, and the situations in which practices 

are carried out”.62  Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa 

penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh 

para partisipan dalam situasi sosial untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran 

praktek-praktek sosial atau pendidikan yang dilakukan sendiri, pemahaman 

mengenai praktek-praktek tersebut, dan situasi-situasi dimana praktek-praktek 

tersebut dilaksanakan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Mills yang mendefinisikan penelitian 

tindakan “is any systematic inquiry conducted by teachers researchers, principals, 

school counselor, or other stakeholders in the teaching learning environment to 

gather information about how their particular school operate, how they teach, and 

how wel their students learn”.63 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat 

diartikan bahwa penelitian tindakan adalah penyelidikan yang sistematis yang 

dilakukan oleh guru peneliti, kepala sekolah, konselor sekolah, atau pemangku 

kepentingan lainnya dalam lingkungan belajar mengajar untuk mengumpulkan 

informasi tentang bagaimana sekolah beroperasi secara khusus, bagaimana guru 

mengajar, dan seberapa baik siswa belajar  
 

62 Mulyasa. Praktik Penelitian Tindakan Kelas (Bandung : PT Remaja Rosdakarya) hal 33. 
 63 Geoffrey E. Mills. Action Research A Guide for The Teachers Researcher Second Edition (United State : Merril 
Prentice Hall, 2003), hal 5.  



Berdasarkan pendapat beberapa tokoh mengenai penelitian tindakan maka 

dapat dideskripsikan bahwa dalam penelitian tindakan terdapat dua aktivitas yang 

dilakukan secara simultan, yaitu aktivitas tindakan (action) dan aktivitas penelitian 

(research). Dengan demikian kedua aktivitas tersebut dilakukan oleh orang yang 

sama ataupun berbeda yang bekerjasama secara kolaboratif sehingga 

pelaksanaannya mengupayakan adanya kerjasama yang baik antara guru sebagai 

pelaksana aktivitas tindakan dan peneliti sebagai aktivitas penelitian. Dalam 

penelitian tindakan dilakukan upaya perbaikan pelaksanaan pembelajaran melalui 

pemberian tindakan berdasarkan refleksi. Mengingat penelitian tindakan ini 

dilaksanakan di dalam kelas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode classroom action research (penelitian tindakan kelas).   

 

2. Disain Intervensi Tindakan/Rancangan Siklus Penelitian 

Disain intervensi tindakan/rancangan siklus penelitian menggunakan model 

Kemmis dan Taggart. Adapun prosedur pelaksanaan terdiri dari  tahapan yaitu : 

perencanaan (planning), aksi/tindakan (acting), observasi (observing), refleksi 

(reflecting).64 Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan ulang (replanning) pada 

siklus berikutnya seperti terlihat pada gambar berikut ini:  

 

 

 

 

 

 
 

64 Paizaluddin dan Ermalinda. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Panduan Teoritis dan 
Praktis (Bandung : Alfabeta, 2013), hal 30. 



 

 

 

 

Gambar 2. Rangkaian Spiral Model Kemmis dan Taggart65 

Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui proses 

pengkajian berdaur terdiri dari empat tahap yang membentuk suatu spiral. Skenario 

tindakan yang telah direncanakan, dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Pada 

saat yang bersamaan kegiatan ini juga disertai dengan kegiatan observasi dan 

interpretasi serta diikuti dengan kegiatan refleksi.66 Dengan demikian penelitian 

tindakan kelas dilakukan melalui proses yang dinamis yang terdiri dari meyusun 

rencana, melakukan tindakan, melakukan observasi, dan mengadakan refleksi. 

Secara keseluruhan keempat tahapan tersebut membentuk spiral, dan siklus-siklus 

tersebut saling berkaitan dan berkelanjutan. 

 

D. Subjek/Partisipan dalam Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B   RA ASYABALUNA 

Sabungan Jae,  Padangsidimpuan yang berusia 5-6 tahun sebanyak 8 siswa. Subjek 

penelitian dipilih berdasarkan kriteria siswa yang mengalami kurangnya pemahaman 

bentuk geometri. Sementara partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri yang juga bertindak sebagai pelaksana tindakan. Dalam penelitian 

ini, peneliti melibatkan teman sejawat yang bertindak sebagai pengamat dan juga 

berperan sebagai kolaborator.  

 

 
65 Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas  (Jakarta : PT Indeks, 2009), hal 
21. 
66 Zainal Aqib. Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru (Bandung : CV. Yrama Studio. 2006), hal 31. 



E. Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian 

Peran peneliti dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai pemimpin 

perencanaan (planner leader). Sebagai pemimpin perencana tindakan dalam 

penelitian ini, maka pada pra penelitian peneliti melakukan pengamatan terhadap 

metode pembelajaran mengenai pemahaman bentuk geometri yang digunakan di 

kelas kelompok B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan melalui 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun posisi peneliti dalam 

penelitian tindakan ini adalah sebagai pemberi tindakan, dan sebagai partisipan 

aktif. Peneliti hadir secara langsung dalam kegiatan pembelajaran dan berusaha 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan fokus penelitian 

yaitu konsep-konsep bentuk geometri dasar. Dengan keikutsertaan ini, peneliti 

berusaha melihat dan mencari serta mempelajari perilaku subjek. Hal ini dilakukan 

agar dapat memperoleh data yang nyata dan akurat. 

 

F. Tahapan Intervensi Tindakan 

Sebelum tahapan intervensi dilakukan, terlebih dahulu peneliti melakukan 

studi pendahuluan berupa observasi. Hal ini dimaksud untuk mengetahui secara 

detail kondisi yang terdapat di suatu kelas yang akan diteliti. Hasil dari kegiatan ini 

digunakan untuk berbagai hal yang terkait dengan implementasi penelitian tindakan 

kelas. Tahapan intervensi tindakan dilakukan sesuai siklus yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Siklus penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

1. Kegiatan Pra Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan siklus I, peneliti melakukan persiapan-persiapan 

sebagai berikut: 



a. Meminta izin Kepala Sekolah   Al-Ikhlas SalembaTengah,  Padangsidimpuan 

b. Mencari dan mengumpulkan informasi atau data anak yang menjadi subjek 

dalam penelitian. Berdasarkan observasi awal dapat diketahui bahwa 

pemahaman bntuk geometri anak belum berkembang dengan baik, hal ini dapat 

dilihat dari masih banyak anak yang belum dapat mengklasifikasikan bentuk-

bentuk geometri. 

c. Menentukan waktu pelaksanaan penelitian, yaitu pada awal bulan Oktober 

hingga awal bulan November dengan waktu pemberian tindakan pada siklus 1 

sebanyak 5 kali pertemuan, @ 1 x 50 menit dalam setiap pertemuan berdasarkan 

kesepakatan peneliti dengan kolaborator. 

d. Mempersiapkan media dan alat yang akan digunakan dalam penelitian 

disesuaikan dengan tindakan yang akan diberikan yang akan digunakan 

langsung oleh anak. 

e. Menyiapkan alat pengumpul data berupa catatan lapangan, lembar pedoman 

observasi, dan dokumentasi. 

 

2. Kegiatan Siklus I  

Setelah melakukan persiapan-persiapan pra penelitian, selanjutnya peneliti 

melakukan penelitian tindakan yang dimulai dari siklus I dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut:     

a. Perencanaan (planning) 

1) Perencanaan Umum 

Perencanaan umum disusun berdasarkan permasalahan penelitian 

sebagaimana dipaparkan pada Bab I, yakni terkait dengan pemahaman bentuk 

geometri anak kelompok B RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  



Padangsidimpuan. Pada tahapan ini peneliti merencanakan waktu 

pembelajaran, rencana pembelajaran, menyiapkan rincian peralatan yang akan 

digunakan seperti gunting, lem, penggaris, pensil, karton dan media lainnya 

yang akan digunakan anak dalam kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and 

craft). Serta membuat instrumen pemantau tindakan, pengumpulan data dan 

evaluasi hasil belajar secara keseluruhan. 

2) Perencanaan Khusus 

Perencanaan khusus penelitian dirumuskan sesuai dengan siklus dan 

membuat secara komprehensif perencanaan masing-masing siklus. Pada 

perencanaan khusus penelitian ini, peneliti bersama kolaborator menyiapkan 

format catatan lapangan untuk melihat hasil pada setiap tindakan, menentukan 

indikator keberhasilan yang akan digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

bentuk geometri anak usia 5-6 tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat berdasarkan 

hasil penelitian dengan kriteria keberhasilan mencapai 71%. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Mills yang mengatakan bahwa “the end-of-year survey 

revealed that 71%”.67 Pendapat Mills bisa diartikan bahwa suatu penelitian 

berakhir apabila telah mencapai angka 71%. Dengan demikian berdasarkan 

pernyataan Mills maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila mulai 

terlihat perkembangan pemahaman bentuk geometri anak minimal menjadi 71 % 

atau lebih.   

b. Pelaksanaan (acting) 

Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator melaksanakan satuan 

perencanaan tindakan yang telah direncanakan, setelah menyiapkan peralatan dan 

tempat, maka peneliti dan kolaborator memulai pelaksanaan sesuai dengan program 

 
67 Geofrrey E. Mills. Op.cit., hal 101. 



yang telah dirancang sebelumnya. Program tindakan siklus I terdiri atas 5 kali 

pertemuan yang masing-masing berdurasi 50 menit disesuaikan dengan waktu 

belajar yang dijadwalkan disekolah. Setelah melaksanakan siklus I sebanyak 5 kali 

pertemuan, peneliti dan kolaborator melakukan refleksi secra keseluruhan dari siklus 

I. Adapun program tindakan pada siklus I sebagai berikut: 

Tabel 3. Program Tindakan pada Siklus I 

Materi   : Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 
Tujuan  : Meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak 
Waktu   : 5 kali pertemuan (@50 menit) 

Perte-
muan 

Ke 

Materi 
Pokok 

Media Kegiatan Belajar Mengajar 
Seni dan Kerajinan tangan (art 

and craft) 

Alat 
Pengumpul 

Data 

1 Membuat 
ikan dengan 
bentuk dasar 
lingkaran 
 

• Piring 
kertas 

• Gunting  

• Lem 

• Cat air 

• Kuas 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
karya berbentuk ikan dari piring 
kertas yang berbentuk lingkaran 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan.  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

• Lembar 
catatan 
lapangan 

 

• Lembar 
pedoman 
observasi 

 

• Kamera 
untuk 
dokumen-
tasi 

2 Membuat 
origami 
berbentuk 
kepala 
anjing 
dengan 
bentuk dasar 
segitiga 

• Kertas 
origami 

• Stick ice 
cream 

• Lem 

• Crayon  

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
origami berbentuk kepala anjing 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan. 

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

• Lembar 
catatan 
lapangan 

 

• Lembar 
pedoman 
observasi 

 

• Kamera 
untuk 
dokumen-
tasi 

3 Membuat 
bentuk 
persegi 
mengguna-
kan 
playdough 

• Playdough 

• Cetakan 
berbentuk 
persegi 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
bentuk persegi menggunakan 
playdough dengan cetakan sesuai 
dengan instruksi yang diberikan.  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 



4 
 
 

Membuat 
tikus dengan 
bentuk dasar 
persegi 
panjang 

• Kertas HVS 

• Gunting 

• Lem 
 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
karya berbentuk tikus dari kertas 
HVS sesuai dengan instruksi yang 
diberikan.  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

5 Menggam-
bar dengan 
bentuk 
geometri 
dasar 

• Kertas HVS 

• Berbagai 
bentuk 
geometri 
dasar dari 
kertas 
origami 

• Lem 
 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan 
menggambar dengan bentuk 
geometri dasar yaitu bentuk 
lingkaran, segitiga, persegi, 
persegi panjang dan oval sesuai 
dengan instruksi yang diberikan.  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

 

 

Berikut ini akan dideskripsikan lebih lanjut mengenai program tindakan pada 

siklus I yang akan dilaksanakan pada setiap pertemuannya, adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan ke-1 

 Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk membuat 

lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan menyiapkan 

media yang akan digunakan yaitu kertas origami, gunting, lem, dan stick ice cream. 

Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, 

mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk lingkaran dengan kegiatan 

membuat karya berbentuk ikan dari piring kertas. 

 Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk lingkaran beserta 

ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk lingkaran dua 



dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda 

berbentuk lingkaran. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda 

berbentuk lingkaran yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru 

menjelaskan peraturan dan langkah-langkah dalam kegiatan membuat karya 

berbentuk ikan. Pertama anak diberikan piring kertas yang akan digunting dibagian 

kanan berbentuk segitiga. Selanjutnya, potongan piring kertas kertas yang telah 

digunting ditempel dibagian belakang sebagai ekor menggunakan lem. Setelah itu 

anak menghias ikan dengan menggunakan cat air sesuai dengan kreasinya.. 

Setelah selesai  anak melaporkan dan menunjukkan hasil karya yang telah 

dibuatnya kepada guru. 

 Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan pengamatan 

dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, kolaborator, 

dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. Sebagai 

kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.  

 

2. Pertemuan ke-2 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu kertas origami, stick ice cream, lem, 

dan crayon. Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, 

mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan 

bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk 

segitiga dengan membuat karya dengan origami yang berbentuk segitiga sebagai 



dasar membuat karya origami berbentuk anjing. 

Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk segitiga 

beserta ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk segitiga dua 

dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda 

berbentuk segitiga. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda berbentuk 

segitiga yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan 

peraturan dan langkah-langkah dalam membuat bentuk anjing menggunakan kertas 

origami, pertama-tama anak diberikan alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas 

origami berbentuk segitiga untuk dilipat hingga berbentuk seperti anjing. 

Selanjutnya, anak melipat sisi kanan dan kiri kertas kebawah hingga berbentuk 

seperti kuping dan melipat bagian yang tersisa kebelakang. Setelah itu bagian yang 

telah dilipat diberi lem hingga merekat dan diberikan hiasan berupa mata, mulut, dan 

hidung serta diwarnai menggunakan crayon sesuai dengan keinginan anak. 

Kegiatan terakhir, origami yang telah dibuat tadi ditempel dengan satu buah stick ice 

cream sebagai pegangan. Setelah selesai  anak melaporkan dan menunjukkan hasil 

karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.  

3. Pertemuan ke-3 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 



menyiapkan media yang akan digunakan yaitu playdough dan cetakan berbentuk 

persegi. Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan 

salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap 

tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk persegi dengan 

mencetak bentuk persegi menggunakan playdough.  

Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk persegi 

beserta ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk persegi dua 

dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda 

berbentuk persegi. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda berbentuk 

persegi yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan peraturan 

dan langkah-langkah dalam mencetak playdough dengan menggunakan cetakan 

berbentuk persegi, pertama-tama anak playdough dan cetakan. Selanjutnya, anak 

memipihkan playdough dengan menggunakan tangan kemudian dicetak 

menggunakan cetakan dengan cara ditekan. Anak membuat beberapa cetakan 

dengan berbagai ukuran. Setelah selesai  anak melaporkan dan menunjukkan hasil 

karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.  

 

4. Pertemuan ke-4 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 



kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu kertas HVS, gunting, lem. Sebelum 

kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, 

mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk persegi panjang dengan 

kegiatan membuat karya berbentuk tikus. 

Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk persegi 

panjang beserta ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk 

persegi panjang dua dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan 

nama-nama benda berbentuk persegi. Anak ditunjuk satu persatu untuk 

menyebutkan benda berbentuk persegi panjang yang diketahuinya. Kegiatan 

selanjutnya adalah guru menjelaskan peraturan dan langkah-langkah dalam 

kegiatan membuat karya berbentuk tikus. Pertama anak diberikan kertas HVS yang 

akan digunting hingga berbentuk persegi panjang,  kemudian anak menambahkan 

buntut dan kepala kebadan tikus. Setelah selesai  anak melaporkan dan 

menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

 Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.  

 

5. Pertemuan ke-5 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 



kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu kertas HVS, berbagai bentuk 

geometri dasar dari kertas origami, lem. Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak 

berdoa bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian 

dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema 

pemahaman bentuk geometri dasar yaitu dengan kegiatan menggambar bentuk 

geometri dasar dari kertas origami. 

Kegiatan selanjutnya guru me-review bentuk geometri dasar beserta ciri 

khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa berbagai bentuk geometri yang 

telah dipelajari sebelumnya. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan 

nama-nama benda yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi 

panjang. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda berbentuk  

berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval yang diketahuinya. 

Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan peraturan dan langkah-langkah 

dalam kegiatan menggambar bentuk geometri dasar dari kertas origami. Kertas 

origami sudah disediakan, anak berkreasi membuat gambar dengan pola dasar 

bentuk geometri dengan cara dilem. Setelah selesai  anak melaporkan dan 

menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.   

 

c. Pengamatan (observing) 



Pada tahap pengamatan peneliti bekerja sama dengan kolaborator dalam 

menemukan hal-hal yang diperlukan untuk mengadakan penelitian tindakan. 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati pemahaman anak terhadap bentuk 

geometri, selain itu pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa 

saat kegiatan art and craft berlangsung, tahapan ini dilaksanakan pada saat 

pelaksanaan tindakan. Pengamat dan kolaborator mengamati serta mencatat semua 

kejadian yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar instrumen pengamatan, baik dari segi perilaku guru, perilaku 

siswa, dan pengamatan kelas. Hasil dari pengamatan ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada 

siklus berikutnya jika hasil pembelajaran belum mencapai target yang disepakati. 

Selama kegiatan art and craft dilakukan peneliti bersama kolaborator  

mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan 

atau observasi. Dalam observasi ini semua kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap aspek dari proses dan hasil 

yang dicapai baik yang ditimbulkan untuk tindakan terencana maupun akibat 

sampingannya. Hasil pengamatan dicatat dalam bentuk uraian dalam lembar catatan 

lapangan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. 

Pendekatan pengamatan tindakan  (observing) yang digunakan adalah peer 

observation (pengamatan sejawat), yaitu observasi yang dilakukan oleh kolaborator 

terhadap pembelajaran. 

Hal ini dilakukan agar meringkan beban dalam menganalisis hasil penelitian 

dan meyakinkan penyidik, selain itu data yang terkumpul bersifat objektif dan tidak 

bias. Adapun penelitian terhadap pemahaman bentuk geometri anak dilakukan 

dengan mengisi lembar pedoman observasi dengan memberikan tanda check list (√) 



pada pilihan jawaban yang sesuai pada lembar instrumen yang telah dibuat. Objek 

yang diamati adalah pemahaman bentuk geometri anak saat anak melakukan 

kegiatan art and craft, selain menggunakan catatan lapangan, peneliti juga 

menggunakan alat bantu dokumentasi berupa kamera, dengan demikian akan 

diperoleh bentuk yang konkret selama kegiatan berlangsung. Laporan hasil 

observasi berupa catatan lapangan (CL), catatan dokumentasi (CD), dan catatan 

wawancara    (CW) yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat program perbaikan selanjutnya, laporan dibuat secara rinci dan jelas serta 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan upaya evaluasi yang dilakukan bersama kolaborator. 

Refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan kolaborator, yaitu dengan 

adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Tujuan 

dan kegiatan ini adalah untuk menganalisis ketercapaian proses pemberian tindakan 

maupun untuk menganalisis faktor penyebab ketidak tercapaian tindakan. 

 Refleksi data penelitian dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata 

pemahaman bentuk geometri pada siswa yang diperoleh saat sebelum dan sesudah 

diberi tindakan. Hasil refleksi data yang diperoleh digunakan sebagai acuan untuk 

langkah-langkah selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

perbaikan-berbaikan tindakan pada siklus berikutnya. Apabila data penelitian belum 

sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian, maka akan dilakukan perbaikan-

perbaikan tindakan sebelum dilanjutkan pada siklus kedua. 

 Refleksi tindakan penelitian dilakukan dengan melihat perkembangan yang 

lebih baik setelah diberikan tindakan dalam pemahaman bentuk geometri. Kegiatan 



ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman bentuk geometri anak dalam mengenal, 

menamai, menunjukkan, dan menyebutkan ciri-ciri khusus bentuk geometri dasar 

dalam bentuk bangun datar maupun bangun ruang. Tindakan dilakukan melalui 

kegiatan art and craft. 

 Apabila pada siklus pertama belum terjadi peningkatan rata-rata skor 

pemahaman bentuk geometri pada siswa, maka akan dilakukan perbaikan-

perbaikan sebelum dilanjutkan ke siklus kedua. Begitu juga apabila pada siklus 

pertama terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman bentuk geometri pada siswa 

namun masih belum signifikan dari hasil prosentase yang ditentukan yaitu sebesar 

71%, maka penelitian tetap dilanjutkan pada siklus kedua. Sebaliknya apabila pada 

akhir siklus pertama terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman bentuk geometri 

pada siswa dengan perolehan cukup tinggi, penelitian tidak dilanjutkan pada siklus 

kedua.  

 

Gambar 3. Rencana Kegiatan Siklus I 

Persiapan Perencanaan 
a. Mengajukan surat izin penelitian 
b. Mengumpulkan data observasi sebelum penelitian 
c. Menentukan anak yang akan menjadi subjek penelitian 

 

Pelaksanaan 
P1: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 
bentuk lingkaran 
P2: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 
bentuk segitiga 
P3: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 

Perencanaan 

a. Menyusun program kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 
bersama kolaborator 

b. Menyiapkan materi kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) sesuai 
tema 

c. Mempersiapkan media/peralatan untuk kegiatan seni dan kerajinan tangan 
(art and craft) 

d. Membuat lembaran pedoman observasi 
e. Mengkondisikan dan mengatur ruangan kelas untuk kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft) 
S 
I 
K 
L 
U 
S 
 
I 



bentuk persegi 
P4: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 
bentuk persegi panjang 
P5: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 
bentuk geometri dasar (lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang) 

 
 

Refleksi  
Hasil dari pengamatan kemudian didiskusikan antara peneliti dan pembimbing untuk 
menentukan keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam kegiatan seni dan kerajinan 
tangan (art and craft) tersebut, apabila belum berhasil maka kegiatan tersebut 
dilanjutkan pada siklus II 

 

3.  Kegiatan Siklus II 

 Setelah dilakukan siklus I, berdasarkan hasil refleksi siklus I, peneliti menempuh 

langkah-langkah penelitian pada siklus II dengan tahapan sebagai berikut: 

a.  Perencanaan (planning) 

1) Membuat satuan rencana tindakan yang akan diberikan kepada anak. 

Pemberian tindakan ditekankan pada kegiatan seni dan kerajinan tangan (art 

and craft) dalam rangka meningkatkan pemahaman bentuk geometri 

kelompok B. satuan perencanaan disusun berdasarkan tujuan kegiatan, 

media dan alat pengumpul data yang terdiri dari 5 kali pertemuan @50 menit 

berdasarkan kesepakatan peneliti dan kolaborator. 

2) Mempersiapkan media dan peralatan yang akan digunakan dalam penelitian 

yang disesuaikan dengan kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 

yang akan digunakan langsung oleh anak, seperti gunting, lem, penggaris, 

pensil, karton dan media lainnya yang akan digunakan anak dalam kegiatan 

art and craft. 

3) Menyiapkan alat pengumpul data berupa catatan lapangan, lembar pedoman 

observasi dan dokumentasi. 

Pengamatan 
Pengamatan dilakukan bersama-sama peneliti dan kolaborator. Hasil pengamatan 
ditulis dalam lembar observasi, catatan lapangan, serta didokumentasikan dengan 
kamera   



b. Pelaksanaan (acting)  

Setelah menyiapkan peralatan dan tempat, maka peneliti dan kolaborator 

memulai pelaksanaan sesuai program yang telah dirancang. Program tindakan 

siklus II terdiri atas 5 kali pertemuan yang masing-masing berdurasi 50 menit 

disesuaikan dengan waktu belajar yang telah dijadwalkan sekolah. Setelah 

melaksanakan siklus II sebanyak 5 kali pertemuan, peneliti dan kolaborator 

melakukan refleksi secara keseluruhan dari siklus II.   

Tabel 4. Program Tindakan pada Siklus II 

Materi   : Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 
Tujuan  : Meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak 
Waktu   : 5 kali pertemuan (@50 menit) 

Perte-
muan 

Ke 

Materi 
Pokok 

Media Kegiatan Belajar Mengajar 
Seni dan Kerajinan tangan (art 

and craft) 

Alat 
Pengumpul 

Data 

6 Membuat 

ulat dengan 

bentuk 

dasar 

lingkaran 

•  Kertas 
HVS 

• Gunting 

• Lem 

• Spidol 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Sebelum memulai kegiatan anak 
terlebih dahulu bermain puzzle 
geometri. 

• Guru menjelaskan peraturan 
dan langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan 
membuat karya ulat bulu 
dengan menggunting kertas 
berwarna berbentuk lingkaran 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan. 

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

• Lembar 
catatan 
lapangan 

 

• Lembar 
pedoman 
observasi 

 

• Kamera 
untuk 
dokumen-
tasi 

 

 



 

 

Perte-
muan 

Ke 

Materi 
Pokok 

Media KBM 
Seni dan Kerajinan tangan (art 

and craft) 

Alat 
Pengumpul 

Data 

7 Membuat 

mahkota 

dengan 

bentuk 

dasar 

segitiga 

• Kertas post 
it 

• Lem  

• Keras 
kolase  

 

 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Sebelum memulai kegiatan anak 
terlebih dahulu bermain puzzle 
geometri. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan 
membuat mahkota dari kertas 
post it yang berbentuk segitiga 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan. 

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

• Lembar 
catatan 
lapangan 

 

• Lembar 
pedoman 
observasi 

 

• Kamera 
untuk 
dokumen-
tasi 

8 Meronce 
bentuk 
persegi 

• Kertas 
origami 

• Tali  

• Lem 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Sebelum memulai kegiatan anak 
terlebih dahulu bermain puzzle 
geometri. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan meronce 
bentuk persegi  dari kertas 
origami sesuai dengan instruksi 
yang diberikan.  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 



10 Melukis 
dengan 
bentuk 
geometri 
dasar 

• Buku 
gambar 

• Cat air 
 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Sebelum memulai kegiatan 
anak terlebih dahulu bermain 
puzzle geometri. 

• Guru menjelaskan peraturan 
dan langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan melukis 
diatas kertas karton dengan 
bentuk geometri dasar sesuai 
dengan instruksi yang diberikan.  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

 

 

Berikut ini akan dideskripsikan lebih lanjut mengenai program tindakan pada 

siklus II yang akan dilaksanakan pada setiap pertemuannya, adalah sebagai berikut: 

 

 

6. Pertemuan ke-6 

 Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk membuat 

lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan menyiapkan 

media yang akan digunakan yaitu kertas HVS, gunting, lem, dan spidol. Sebelum 

Perte-
muan 

Ke 

Materi 
Pokok 

Media KBM 
Seni dan Kerajinan tangan (art 

and craft) 

Alat 
Pengumpul 

Data 

9 Mencetak 
stempel 
dengan 
bentuk 
dasar 
persegi 
panjang 

• Kertas HVS 

• Stempel 

• Cat air 
 

• Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Sebelum memulai kegiatan 
anak terlebih dahulu bermain 
puzzle geometri. 

• Guru menjelaskan peraturan 
dan langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan 
mencetak bentuk persegi 
panjang menggunakan stempel 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan .  

• Anak melaporkan dan 
menunjukkan hasil karya yang 
telah dibuat. 

• Lembar 
catatan 
lapangan 

 

• Lembar 
pedoman 
observasi 

 

• Kamera 
untuk 
dokumen-
tasi 



kegiatan berlangsung, anak-anak diajak untuk bermain puzzle geometri dan 

permainan sederhana pada saat kegiatan pagi. Selanjutnya anak-anak berdoa 

bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman 

bentuk lingkaran dengan membuat karya berbentuk ulat menggunakan bentuk 

lingkaran sebagai badannya. 

 Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk lingkaran beserta 

ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk lingkaran dua 

dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda 

berbentuk lingkaran. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda 

berbentuk lingkaran yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru 

menjelaskan peraturan dan langkah-langkah dalam membuat karya ulat bulu, 

pertama-tama anak diberikan alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas HVS 

untuk mencetak bentuk lingkaran. Selanjutnya, anak mencetak 6 bentuk lingkaran 

menggunakan cetakan yang telah disediakan. Setelah mencetak bentuk lingkaran, 

anak dipersilahkan untuk mengguntingnya, kegiatan selanjutnya adalah anak 

menempelkan dan menyatukan bentuk lingkaran tersebut satu persatu 

menggunakan lem. Kegiatan terakhir, anak dipersilahkan untuk menghias hasil 

karya ulat bulu yang telah dibuatnya dengan menambahkan mata, hidung, dan 

lainnya menggunakan spidol  yang telah disediakan. Setelah selesai  anak 

melaporkan dan menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

 Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 



dilakukan.   

 

7. Pertemuan ke-7 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu kertas post it, lem, dan kertas kolase. 

Sebelum kegiatan berlangsung, Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak diajak 

untuk bermain puzzle geometri dan permainan sederhana pada saat kegiatan pagi. 

Selanjutnya anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata 

tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini 

dengan tema pemahaman bentuk segitiga dengan kegiatan membuat mahkota. 

Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk segitiga 

beserta ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk segitiga dua 

dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda 

berbentuk segitiga. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda berbentuk 

lingkaran yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan 

peraturan dan langkah-langkah dalam kegiatan membuat mahkota. Pertama anak 

diberikan kertas post it yang akan digunting hingga berbentuk segitiga. Selanjutnya, 

anak membuat beberapa potong segitiga yang akan disambungkan nanti 

menggunakan lem sesuai dengan ukuran kepala anak. Setelah itu anak menghias 

ikan dengan menggunakan kertas kolase sesuai dengan kreasinya. Setelah selesai  

anak melaporkan dan menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 



kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.   

 

 

8. Pertemuan ke-8 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu kertas origami, tali, lem, gunting. 

Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak diajak untuk bermain puzzle geometri 

dan permainan sederhana pada saat kegiatan pagi. Selanjutnya anak-anak berdoa 

bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman 

bentuk persegi dengan kegiatan meronce bentuk persegi. 

Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk persegi 

beserta ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk persegi dua 

dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda 

berbentuk persegi. Anak ditunjuk satu persatu untuk menyebutkan benda berbentuk 

lingkaran yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan 

peraturan dan langkah-langkah dalam kegiatan meronce bentuk persegi. Pertama 

anak diberikan kertas origami yang akan digunting dengan bentuk persegi. 

Selanjutnya, anak menempel beberapa bentuk segitiga menggunakan tali. Setelah 

selesai  anak melaporkan dan menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya 

kepada guru. 



Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.   

 

9. Pertemuan ke-9 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu kertas HVS, stempel, dan cat air. 

Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak diajak untuk bermain puzzle geometri 

dan permainan sederhana pada saat kegiatan pagi. Selanjutnya anak-anak berdoa 

bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman 

bentuk persegi panjang dengan kegiatan mencetak stempel. 

Kegiatan selanjutnya guru mengenalkan dan menjelaskan bentuk persegi 

panjang beserta ciri khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk 

persegi panjang dua dimensi. Setelah itu anak-anak diminta untuk menyebutkan 

nama-nama benda berbentuk persegi panjang. Anak ditunjuk satu persatu untuk 

menyebutkan benda berbentuk panjang  yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya 

adalah guru menjelaskan peraturan dan langkah-langkah dalam kegiatan mencetak 

bentuk persegi panjang dengan stempel. Pertama anak diberikan kertas HVS yang 

akan dijadikan media untuk mencetak. Selanjutnya, anak mencetak beberapa 

bentuk persegi panjang menggunakan cat air. Setelah itu anak berkreasi sesuai 



dengan keinginannya. Setelah selesai  anak melaporkan dan menunjukkan hasil 

karya yang telah dibuatnya kepada guru. 

Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan.   

 

10. Pertemuan ke-10 

Peneliti memulai kegiatan dengan circle time yaitu mengajak anak duduk 

membuat lingkaran. Sebelumnya peneliti dan kolaborator menata kelas untuk 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) yang akan dilakukan nanti dan 

menyiapkan media yang akan digunakan yaitu buku gambar dan cat air. Sebelum 

kegiatan berlangsung, anak-anak diajak untuk bermain puzzle geometri dan 

permainan sederhana pada saat kegiatan pagi. Selanjutnya, anak-anak berdoa 

bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman 

bentuk geometri dasar yaitu dengan kegiatan melukis. 

Kegiatan selanjutnya guru me-review bentuk geometri dasar beserta ciri 

khususnya dengan menunjukkan alat peraga berupa bentuk dua dimensi. Setelah itu 

anak-anak diminta untuk menyebutkan nama-nama benda yang berbentuk 

lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval. Anak ditunjuk satu persatu 

untuk menyebutkan benda berbentuk  berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi 

panjang, dan oval yang diketahuinya. Kegiatan selanjutnya adalah guru menjelaskan 

peraturan dan langkah-langkah dalam kegiatan melukis. Anak menggambar 



menggunakan tangan dengan media cat air diatas buku gambar dengan pola dasar 

bentuk geometri. Selanjutnya, anak bebas berkreasi sesuai dengan keinginanya. 

Setelah selesai  anak melaporkan dan menunjukkan hasil karya yang telah 

dibuatnya kepada guru. 

Selama anak melakukan kegiatan, guru dan kolaborator melakukan 

pengamatan dan stimulasi kepada setiap anak. Setelah kegiatan selesai anak-anak, 

kolaborator, dan peneliti merapihkan kembali media dan alat yang telah digunakan. 

Sebagai kegiatan penutup guru melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang telah 

dilakukan. 

c. Pengamatan (observing) 

Pada tahap pengamatan peneliti bekerja sama dengan kolaborator dalam 

menemukan hal-hal yang diperlukan untuk mengadakan penelitian tindakan. 

Pengamatan dilakukan untuk mengamati pemahaman anak terhadap bentuk 

geometri, selain itu pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa 

saat kegiatan art and craft berlangsung. Tahapan ini dilaksanakan pada saat 

pelaksanaan tindakan. Pengamat dan kolaborator mengamati serta mencatat semua 

kejadian yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar instrumen pengamatan, baik dari segi perilaku guru, perilaku 

siswa, dan pengamatan kelas. Hasil dari pengamatan ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan tindak lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada 

siklus berikutnya jika hasil pembelajaran belum mencapai target yang disepakati. 

Selama kegiatan art and craft dilakukan peneliti bersama kolaborator  

mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan 

atau observasi. Dalam observasi ini semua kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap aspek dari proses dan hasil 



yang dicapai baik yang ditimbulkan untuk tindakan terencana maupun akibat 

sampingannya. Hasil pengamatan dicatat dalam bentuk uraian dalam lembar catatan 

lapangan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan kolaborator. 

Pendekatan pengamatan tindakan (observing) yang digunakan adalah peer 

observation (pengamatan sejawat), yaitu observasi yang dilakukan oleh kolaborator 

terhadap pembelajaran. 

Hal ini dilakukan agar meringkan beban dalam menganalisis hasil penelitian 

dan meyakinkan penyidik, selain itu data yang terkumpul bersifat objektif dan tidak 

bias. Adapun penelitian terhadap pemahaman bentuk geometri anak dilakukan 

dengan mengisi lembar pedoman observasi dengan memberikan tanda check list (√) 

pada pilihan jawaban yang sesuai pada lembar instrumen yang telah dibuat. Objek 

yang diamati adalah pemahaman bentuk geometri anak saat anak melakukan 

kegiatan art and craft, selain menggunakan catatan lapangan, peneliti juga 

menggunakan alat bantu dokumentasi berupa kamera, dengan demikian akan 

diperoleh bentuk yang konkret selama kegiatan berlangsung. Laporan hasil 

observasi berupa catatan lapangan (CL), catatan dokumentasi (CD), dan catatan 

wawancara    (CW) yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat program perbaikan selanjutnya, laporan dibuat secara rinci dan jelas serta 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi merupakan upaya evaluasi yang dilakukan bersama kolaborator. 

Refleksi dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dan kolaborator, yaitu dengan 

adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Tujuan 

dan kegiatan ini adalah untuk menganalisis ketercapaian proses pemberian tindakan 



maupun untuk menganalisis faktor penyebab ketidak tercapaian tindakan. 

Refleksi tindakan penelitian dilakukan dengan melihat perkembangan yang 

lebih baik setelah diberikan tindakan dalam pemahaman bentuk geometri. Kegiatan 

ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman mengenal, menamai, menunjukkan, 

dan menyebutkan ciri-ciri khusus bentuk geometri dasar dalam bentuk bangun datar 

maupun bangun ruang. Tindakan dilakukan melalui kegiatan art and craft. 

 Refleksi data penelitian dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata 

kemampuan berhitung pada anak yang diperoleh pada siklus pertama dan siklus 

kedua. Hasil refleksi data yang diperoleh digunakan sebagai acuan untuk langkah-

langkah pada siklus berikutnya. Apabila pada siklus kedua terjadi peningkatan rata-

rata skor kemampuan berhitung pada siswa cukup tinggi, maka penelitian tidak 

dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

Gambar 4. Rencana Kegiatan Siklus II 

 

Pelaksanaan 

P6: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 

bentuk lingkaran 

P7: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 

bentuk segitiga 

P8: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 

bentuk persegi 

P9: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 

bentuk persegi panjang 

P10: Kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) dengan materi pemahaman 

bentuk geometri dasar (lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjangl) 

Perencanaan 

a. Menyusun program kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 

bersama kolaborator 

b. Menyiapkan materi kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) sesuai 

tema 

c. Mempersiapkan media/peralatan untuk kegiatan seni dan kerajinan tangan 

(art and craft) 

d. Membuat lembaran pedoman observasi 

e. Mengkondisikan dan mengatur ruangan kelas untuk kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft) 
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Refleksi  
Hasil dari pengamatan kemudian didiskusikan antara peneliti dan pembimbing untuk 
menentukan keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam kegiatan seni dan kerajinan 
tangan (art and craft) tersebut, apabila pada siklus II terjadi pningkatan rata-rata skor 
pemahaman bentuk geometri anak cukup tinggi, maka kegiatan tidak dilanjutkan 
pada siklus selanjutnya. 

 

G. Hasil Intervensi Tindakan Yang Diharapkan 

Hasil intervensi yang diharapkan dari hasil penelitian tindakan yang dilakukan 

adalah meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun melalui 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) pada siswa kelompok B   RA 

ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan. Perubahan yang diharapkan 

diantaranya adalah meningkatnya pemahaman bentuk geometri anak. Hal ini 

ditandai dengan anak sudah mampu menamai, menunjukkan, dan menyebutkan ciri-

ciri khusus bentuk geometri dasar dalam bentuk bangun datar maupun bangun 

ruang. 

 Besarnya prosentase keberhasilan indikator tindakan merupakan 

kesepakatan bersama antara kolaborator dan peneliti dengan mengambil teori Mills 

yaitu sebesar 71%. Jika prosentase yang diperoleh mencapai 71% seperti yang 

telah disepakati bersama, maka penelitian tidak akan dilanjutkan pada siklus 

selanjutnya. 

 

H. Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, data pemantau tindakan 

(action) dan data penelitian (research). Data pemantau tindakan merupakan data 

yang digunakan untuk mengontrol kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan 

Pengamatan 
Pengamatan dilakukan bersama-sama peneliti dan kolaborator. Hasil pengamatan 
ditulis dalam lembar observasi, catatan lapangan, serta didokumentasikan dengan 
kamera   



rencana. Data pemantau tindakan disebut data kualitatif. Adapun sumber data 

pemantau tindakan adalah pembelajaran dengan menggunakan kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft) di kelompok B   Al-Ikhlas sementara data penelitian 

(research) adalah data tentang variable penelitian yakni pemahaman bentuk 

geometri anak. Data penelitian (research) disebut data kuantitatif. Adapun sumber 

data penelitian adalah anak-anak kelompok B   Al-Ikhlas, guru kelompok B   Al-

Ikhlas, dan dengan instrumen penelitian (research) dan instrumen pemantau 

tindakan (action). Data ini digunakan untuk keperluan analisis data penelitian 

sehingga diperoleh gambaran adanya peningkatan pemahaman geometri pada 

anak.  

 

I. Instrumen-instrumen Pengumpul Data 

 Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunkan pedoman observasi dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam 

pengisian lembar observasi penilaian, pengamat memberikan tanda checklist ( ) 

pada pilihan jawaban yang sesuai. Setiap butir indikator disusun berdasarkan 

indikator pemahaman bentuk geometri anak pada anak, yaitu dengan memberikan 

tanda checklist ( ) pada kolom skala nilai 1-3 yang memiliki bobot 1-3 sesuai 

dengan kemampuannya. Sementara instrumen yang digunakan untuk pemantau 

tindakan pada dasarnya adalah instrumen yang berbentuk catatan lapangan yang 

digunakan untuk pengamatan mengenai tindakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 



 

Tabel 5. 

Skor Pemahaman Konsep Pengukuran pada Anak  

Pilihan Jawaban Skor 

Belum Berkembang (BB) 1 

Mulai Berkembang (MB) 2 

Berkembang (B) 3 

 

1. Definisi Konseptual 

Pemahaman bentuk geometri adalah kemampuan anak dalam menangkap 

bentuk geometri yang ditujukan dengan beberapa kemampuan yang meliputi 

kemampuan menafsirkan, memberikan contoh yang berkaitan dengan bentuk 

geometri, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan memberikan penjelasan 

mengenai bentuk geometri dasar dua dimensi. 

Media seni dan kerajinan tangan (art and craft) dalam penelitian ini adalah 

salah satu kegiatan yang akan dilakukan dan dikerjakan langsung oleh anak, 

sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman bentuk 

geometri pada anak.  

 

2. Definisi Operasional 

Pemahaman bentuk geometri dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh 

anak melalui hasil pengamatan terhadap perilaku anak dengan indikator anak 

mampu menangkap bentuk geometri yang ditujukan dengan beberapa kemampuan 

yang meliputi kemampuan menafsirkan, memberikan contoh yang berkaitan dengan 

bentuk geometri, mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan memberikan penjelasan 



mengenai bentuk geometri dasar dua dimensi. Bentuk geometri dasar yang 

dimaksud adalah bentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh oleh anak, maka semakin tinggi pemahaman bentuk 

geometri pada anak.  

 

3. Kisi-kisi Instrumen  

 Untuk menjaring data pemahaman bentuk geometri maupun data pemantau 

tindakan, maka perlu disusun kisi-kisi agar tes yang dibuat pada setiap siklus tidak 

menyimpang dari indikator yang telah ditetapkan. Selain itu juga digunakan sebagai 

rambu-rambu dalam penyusunan instrumen tes. Adapun kisi-kisi instrumen 

pemantau tindakan dibuat agar media yang digunakan dalam pembelajaran 

memahami bentuk geometri di   Al-Ikhlas pada kelompok B dapat terlaksana dengan 

baik. Adapun indikator pemahaman bentuk geometri adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Pemahaman Bentuk Geometri Anak 

Aspek Indikator No. Butir Jml 
Menyimpulkan 

(inferring) 
Memprediksi hubungan 
ruang/spasial  

1,2,3,4,5,6 6 

Menjelaskan 
(explaining) 

Menjelaskan  bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya 

7,8,9,10, 4 

Menafsirkan 
(interpreting) 

Mengenali dan menamai bentuk 
geometri dua dimensi  

11,12 2 

Membandingkan 
(comparing) 

Mencocokan bentuk geometri 
dua dimensi berdasarkan 
beberapa karakteristik 

13,14 2 

Klasifikasi 
(classifying) 

Menggelompokkan bentuk 
geometri dua dimensi 

15 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum instrumen pemahaman bentuk geometri ini digunakan untuk 

pengumpulan data, maka instrumen ini diuji cobakan terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kesahihan dan keterandalan dari instrumen tersebut. 

Kesahihan dapat diuji dengan menggunakan uji validasi. Validasi adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai 

instrumen.68 Suatu instrumen yang valid atau shahih mempunyai validasi tinggi. 

Sebaliknya yang kurang valid berarti validasinya rendah. Kesahihan dapat diuji 

dengan menggunakan uji validasi. Untuk menguji validasi instrumen, teknik yang 

digunakan adalah teknik konstruk, yakni untuk menentukan valid tidaknya instrumen 

dilakukan dengan mendiskusikan instrumen penelitian ini dengan ahli yang 

berkompeten. Sementara untuk menguji keterandalan instrumen dilakukan dengan 

mengitung reliabilitas.  

 Dalam penelitian ini, terdapat instrumen pemantau tindakan yang dapat 

digunakan untuk mengawasi tindakan yang akan dilakukan oleh guru dan anak. 

Guru mempunyai tugas ganda yang luas, baik di sekolah, di keluarga, maupun di 

masyarakat. Guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan semua 

 
68 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta :  PT Rineka Cipta, 2006), hal 168. 

Mencontohkan 
(exemplifying) 

Menyebutkan bentuk geometri 
dalam lingkungan 

16 1 

Total 16 



peranannya dengan baik. Menurut Amstrong peranan guru ada 6 yaitu: Guru 

sebagai instruktur, manajer, pembimbing, evaluator, anggota profesi kerja, dan 

spesialis hubungan masyarakat.69  Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang 

kondusif, guru juga harus mampu merencanakan, megorganisasikan, 

melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pembelajaran. 

 Pendidikan merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik mencapai 

tujuan pendidikan. Peserta didik terdiri atas anak-anak, remaja, ataupun orang 

dewasa yang secara formal ataupun nonformal mengikuti program pendidikan-

pengajaran, ataupun secara informal melakukan kegiatan belajar mandiri 

menggunakan berbagai sumber pendidikan.70 Berdasarkan pendapat tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa interaksi pendidikan dapat berupa aktivitas pendidik dalam 

mendidik peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Salah satu prinsip dalam 

pembelajaran adalah siswa sebagai subyek pembelajaran.71 Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa baik guru maupun peserta didik mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar 

disekolah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dirancanglah kisi-kisi instrumen 

pemantau tindakan yang dapat dilihat dari aktivitas guru dan aktivitas anak. Adapun 

instrumen pemantau tindakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
69 Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung : PT.IMTIMA, 2007),  hal 
130-132. 
70 Ibid., hal 98 
71 Ibid., hal 97 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Pemantau Tindakan 

No.  Aspek yang Diamati No.  Aspek yang Diamati 



 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 

Aktivitas Guru 
Guru sebagai instruktur 

• Menyediakan lingkungan 
pembelajaran untuk kegiatan seni 
dan kerajinan tangan (art and 
craft) 

• Menyediakan media dan alat 
peraga yang digunakan untuk 
kegiatan seni dan kerajinan 
tangan (art and craft) 

 
Guru sebagai manajer 

• Memberikan semangat dan 
motivasi pada anak untuk 
menyelesaikan hasil karyanya 

• Memberikan reward pada anak 
yang telah menyelesaikan hasil 
karyanya 

 
Guru sebagai pembimbing 

• Membimbing anak selama proses 
kegiatan kegiatan seni dan 
kerajinan tangan (art and craft) 

• Mendampingi anak selama 
proses kegiatan seni dan 
kerajinan tangan (art and craft) 

 
Guru sebagai evaluator 

• Mengamati anak selama proses 
kegiatan pembelajaran 

• Memberikan penilaian kepada 
anak selama proses kegiatan 
seni dan kerajinan tangan (art 
and craft) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
 

Aktivitas Anak 
Anak sebagai peserta didik 

• Anak mendengarkan penjelasan 
guru tentang peraturan dan langkah 
kegiatan seni dan kerajinan tangan 
(art and craft) 

• Anak terlibat aktif dalam kegiatan 
seni dan kerajinan tangan (art and 
craft) 

• Anak mengikuti setiap arahan dari 
guru 

 
Anak sebagai objek belajar 

• Anak dapat melakukan kegiatan 
tanpa bantuan guru 

• Anak membuat hasil karya sesuai 
dengan arahan yang diberikan 

• Anak dapat mengerjakan tugas 
secara mandiri 

• Anak dapat menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru  

• Anak dapat menarik kesimpulan dari 
kegiatan seni dan kerajinan tangan 
(art and craft) 

 

 
 

 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah 

non tes, yaitu dengan menggunkan pengamatan (observasi). Observasi adalah 

kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek 

tindakan telah mencapai sasaran.72 Berdasarkan keterlibatan peneliti dalam 

penelitian tindakan ini, maka jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

 
72 Kunandar. Op.cit., hal 143. 



adalah observasi partisipan.  

 Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 

yang telah dilakukan oleh subjek yang diteliti, seolah-olah merupakan bagian dari 

mereka.73 Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik adalah teknik observasi 

terstruktur. Dalam observasi terstruktur ini, peneliti dan mitra peneliti (kolaborator) 

terlebih dahulu menyetujui kriteria yang diamati, selanjutnya si observer tinggal 

menghitung berapa kali jawaban, tindakan, atau sikap siswa yang sedang diteliti itu 

ditampilkan.74 Pada pelaksanaannya pedoman diserahkan kepada observer 

(peneliti) yang melakukan pengamatan pemahaman bentuk geometri anak melalui 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) berlangsung. Pedoman ini 

digunakan untuk menjaring data tentang peningkatan pemahaman bentuk geometri 

kelompok B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan.  

K. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan (Trustworthiness) Studi 

 Kriteria teknik pemeriksaan keterpercayaan (trustworthiness) studi yang 

digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah keterpercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability).75 Keempat kriteria tersebut diharapkan mampu memberikan 

kepercayaan sebuah penyusunan hasil penelitian tindakan. Agar data yang didapat 

dan disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga mampu 

menambah khasanah ilmu pengetahuan yang ada. 

a. Keterpercayaan (Credibility) 

Keterpercayaan (Credibility) pada penelitian ini pada dasarnya adalah 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Dalam mencapai 

 
73 M. Ngalim Purwanto. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001),  
hal 149. 
74 Kunandar. Op.cit., hal 148. 
75 Andi Prastowo. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta : Ar-
Ruzz Media, 2011), hal 49. 



keterpercayaaan peneliti harus melaksanakan inkuri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai.76 Keterpercayaan yang digunakan 

peneliti adalah dengan teknik triangulasi yaitu dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi selain itu peneliti juga memperpanjang waktu 

keikutsertaan, melakukan pengamatan secara terus menerus, melakukan tanya 

jawab dengan teman sejawat. Peneliti bersama kolaborator membuat catatan 

lapangan dan mendiskusikan kejadian yang ada. Diskusi tersebut dilakukan untuk 

merefleksikan dan mencari pemecahan masalah. Catatan lapangan berupa narasi 

yang digunakan untuk mengetahui aktivitas peneliti dalam proses belajar mengajar 

dan interaksi siswa selama mengetahui pembelajaran pemahaman bentuk geometri 

melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

Selain catatan lapangan, peneliti juga menggunakan data tambahan yang 

berupa catatan observasi dan catatan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar 

keabsahan data dalam penelitian ini dapat diandalkan kebenarannya. Data-data 

hasil observasi dibandingkan dan diuji dengan foto-foto sebagai dokumentasi, foto 

diambil pada saat dilaksanakannya penelitian.     

 

b. Keteralihan (Transferability)  

Dalam melakukan keteralihan (transferability) tersebut seorang peneliti 

hendaknya hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang 

tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif.77 Laporan data hasil penelitian pemahaman bentuk 

geometri anak ditulis secara rinci, jelas, sistematis, dan dipercaya sehingga orang 

lain dapat memahami ketika membaca laporan penelitian ini. Pada lembar observasi 

 
76 Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian Kualitatif (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2009), hal 324. 
77 Ibid., hal 325. 



yang telah diisi data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan mengenai 

pemahaman bentuk geometri anak pada lembar instrumen pemahaman bentuk 

geometri anak, kemudian ditransfer kedalam angka dan dibuat presentasinya.  

 

c. Ketergantungan (Dependability) 

Tahapan ini berkenaan dengan keseimbangan data penelitian. Pada cara 

nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi.78  

Replikasi studi dilakukan dengan mengkonsultasikan penelitian ini kepada dosen 

pembimbing yang telah membimbing peneliti mulai dari penentuan masalah, 

menentukan sumber data, menganalisa data sampai membuat laporan penelitian. 

Dosen pembimbing yang membimbing peneliti dalam pembuatan instrumen 

penelitian, dan mengevaluasi langkah-langkah kegiatan meningkatkan pemahaman 

bentuk geometri anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art 

and craft). Selain itu peneliti meminta pendapat ahli expert judgement dari dosen 

Matematika anak usia dini, Ibu Eriva Syamsiatin, S.Pd.,M.si untuk menilai kevalidan 

instrumen yang akan digunakan untuk mengobservasi anak. 

 

d. Kepastian (Confirmability) 

Penelitian ini akan diuji secara objektif oleh dosen pendidikan anak usia dini 

pada sidang skripsi diakhir penulisan, yaitu bergantung pada persetujuan beberapa 

orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.79 Pengujian ini 

dilakukan dengan melihat proses maupun data hasil penelitian yang telah didapat. 

Penelitian ini juga akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas yang 

dilakukan menggunakan validitias internal melalui expert judgment oleh dosen 

 
78 Ibid. 
79 Ibid. 



Matematika anak usia dini. Jika pengujian hasil penelitian ini berhasil, maka dapat 

dikatakan telah memenuhi standar confirmability suatu penulisan dalam penelitian.  

1. Pengujian Validitas dan Reabilitas 

Analisis validitas yang digunakan pada pengujian ini adalah analisis butir. 

Formula yang digunakan dalam pengujian adalah formula product moment dari 

pearson.80 
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Keterangan : 
rxy : Koefisien korelasi product moment 
N : Banyaknya responden 
X : Skor butir item 
Y : Skor total 
 : Jumlah seluruh sebaran X 
 : Jumlah seluruh skor sebaran Y 
 : Jumlah perkalian antar skor X dan skor Y 
 : Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X 
 : Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y 
 

Adapun syarat bahwa butir soal dikatakan valid adalah jika rhitung > rtabel. 

Namun apabila rhitung< rtabel maka butir soal dikatakan drop atau tidak valid. 

Kemudian butir yang valid akan digunakan dalam instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian. Sedangkan butir soal yang drop atau tidak valid tidak akan 

digunakan dan dimasukan dalam instrumen. 

Pada perhitungan reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Dengan demikian untuk mengukur 

konsistensi suatu instrumen maka peneliti melakukan perhitungan reliabilitas 

pemahaman bentuk geometri anak dengan menggunakan rumus Alpha 

 
80Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1993) h. 138 



Cornbach, sebagai berikut :81 
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Keterangan : 

 r11  =  reliabilitas instrumen 

 k   = banyaknya butir pertanyaan atau soal 

  2

b  =  jumlah varian butir/item 

 2

tV    =  varian total 

Hasil perhitungan reliabilitas diinterpretasikan dengan tabel kriteria nilai r yaitu 

sebagai berikut :82  

    
 
        Tabel 8 

      Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,800 – 1,00 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 

0,400 – 0,600 Agak rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat rendah 

 

 

L. Analisis Data dan Interprestasi Hasil Analisis 

1. Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Analisis data kuantitatif ini dilakukan secara terus menerus setiap siklus 

 
81Riduwan, Belajar Mudah penelitian untuk guru-karyawan dan peneliti pemula, (Bandung : Alfabeta, 2005), 
h.115 
82 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.147 



dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menghitung 

peningkatan pemahaman bentuk geometri anak. Analisis data kualitatif yang 

dilakukan yaitu dengan cara menganalisis setiap data yang didapat dari hasil catatan 

lapangan, catatan wawancara, dan catatan dokumentasi selama penelitian. Teknik 

analisis data kualitatif yang digunakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian tindakan berupa kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 

terhadap peningkatan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun. 

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian tindakan ini 

berdasarkan Miles dan Hubberman bahwa dalam penelitian ini harus melewati tiga 

tahapan penting, yaitu (1) reduksi data. (2)  paparan/ display data, dan (3) 

verifikasi/kesimpulan.83 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang 

dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstrakan data mentah sehingga 

data tersebut menjadi informasi bermakna. Paparan display data berkenaan dengan 

proses penampilan data secara sederhana dalam bentuk paparan atau penjelasan 

naratif, representasi tabular, termasuk dalam format matriks, representasi grafik, dan 

sebagainya. Penyimpulan meliputi proses pengambilan intisari dari sajian data yang 

telah terorganisir tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat atau formula singkat dan 

padat tetapi mengandung pengertian yang luas dan lebih mendalam. Hasil analisis 

tersebut dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan tindakan untuk siklus 

berikutnya. Analisis data kuantitatif yakni dengan membandingkan hasil antarsiklus, 

peneliti membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil pada akhir setiap 

siklus dilakukan bersamaan dan atau setelah pengumpulan data. Untuk mencapai 

prosentase digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 
83 Sugiyono. Op.cit., hal. 337-345. 



 

          

SR  = Skor rata-rata kelas 
Sm = Skor maksimal 
St   = Skor total semua siswa84 

 

2. Interprestasi Hasil Penelitian 

 Setelah tindakan selesai dilaksanakan, maka hasil pengamatan berupa 

catatan lapangan dan instrumen penelitian dilanjutkan pada tahap analisis 

kuantitatif. Perhitungan statistik ini bertujuan untuk melihat presentasi kenaikan dan 

taraf signifkansi dan perbedaan antara hasil pengamatan sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan pada akhir siklus. Peneliti dan kolaborator sepakat untuk 

menetapkan prosentase kriteria keberhasilan mencapai 71% dengan demikian 

hipotesis tindakan diterima jika prosentase kenaikan antara pra penelitian akhir 

siklus I mencapai lebih dari 71% jika kurang, hipotesis ditolak. 

 

M. Tindak Lanjut/Pengembangan Perencanaan Tindakan 

 Adapun tindak lanjut dari penelitian ini adalah jika pelaksanaan siklus I pada 

penelitian ini belum menunjukkan tindakan peningkatan hasil yang optimal, maka 

dilakukan pengembangan perencanaan tindakan untuk penelitian selanjutnya pada 

siklus II. Pengembangan perencanaan tindakan ini lebih dikhususkan pada kegiatan 

seni dan kerajinan tangan (art and craft) sebagai alternatif pemecahan masalah 

dalam meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak kelompok B khususnya di   

RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan. 

 Apabila program tindakan dalam penelitian ini belum dapat meningkatkan 

pemahaman bentuk geometri pada anak, maka akan dilakukan pengkajian 

 
84 Aqib, dkk. op.cit., h.204 



mendalam kembali untuk mencari penyebab ketidak berhasilan program tersebut. 

Diperlukan pula pengembangan perencanaan untuk penelitian selanjutnya. 

Pengembangan perencanaan ini lebih difokuskan pada kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft) yang lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih 

memberikan variasi pada kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

bermakna bagi anak. 

 Apabila program tindakan pada penelitian ini sudah meningkatkan 

pemahaman bentuk geometri pada anak, dengan prosentase kriteria keberhasilan 

mencapai 71%, maka media kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) 

dalam pembelajaran dapat dijadakan sebagai media alternatif untuk meningkatkan 

pemahaman bentuk geometri pada anak usia 5-6 tahun di   Al-Ikhlas pada kelompok 

B.    

 

 

 



 

 BAB IV 

DESKRIPSI, ANALISIS DATA, INTERPRESTASI HASIL ANALISIS, DAN 

PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Pengamatan Efek/Hasil Intervensi Tindakan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dideskripsikan data hasil 

pengamatan untuk melihat hasil/efek intervensi pemberian tindakan melalui kegiatan 

seni dan kerajinan tangan (art and craft) terhadap pemahaman bentuk geometri 

anak usis 5-6 tahun pada setiap siklus sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

 Sebelum peneliti melakukan siklus I, peneliti melakukan pra penelitian, yaitu 

mencari dan mengumpulkan data-data siswa yang akan diteliti melalui observasi 

langsung dalam dua kali pertemuan pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 11 

Oktober 2020. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dari pukul 08.00 

sampai dengan pukul 10.00 WIB di kelompok B. 

 Berdasarkan hasil observasi terhadap pemahaman bentuk geometri pada pra 

penelitian ditunjukkan bahwa pemahaman bentuk siswa kelas B di   RA 

ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan, belum optimal. Pada saat 

melaksanakan tugas atau melakukan kegiatan akademik, anak masih memerlukan 

bantuan guru. Ketika kegiatan pengenalan geometri berlangsung sebagian anak 

mampu menyebutkan dan menunjukkan beberapa bentuk geometri dasar dengan 

benar tetapi ada beberapa anak yang belum  mampu membedakan  bentuk  

geometri  persegi  dengan  persegi  panjang  dan  segitiga, bahkan beberapa anak 

menyebutkan lingkaran sebagai bulat. 

110 



 Saat peneliti melakukan observasi di kelas B di   RA ASYABALUNA 

Sabungan Jae, ada beberapa hal yang menyebabkan pemahaman bentuk geometri 

anak kurang optimal yaitu, kurangnya media yang digunakan dalam pengenalan 

konsep bentuk-bentuk geometri dasar. Media yang digunakan cenderung tidak 

bervariasi dan monoton, hanya terpaku pada pengerjaan tugas menggunakan kertas 

dan pensil. Selain itu didalam kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya peran guru yang terlalu menguasai kelas dan 

kurangnya media dan sumber belajar dalam memahami bentuk-bentuk geometri 

dasar. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pemahaman bentuk geometri anak 

masih terlihat belum dapat mengenal dan memahami konsep-konsep bentuk 

geometri dasar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 5. Kegiatan Pembelajaran Geometri 

 Setelah dilakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan pemahaman 

bentuk geometri di kelas B di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan, 

selanjutnya peneliti bersama kolaborator menyusun program tindakan yang akan 

diberikan dalam mengatasi permasalahan pemahaman bentuk geometri siswa kelas 

B disekolah tersebut. Selain itu peneliti juga mempersiapkan instrumen yang akan 

digunakan untuk menjaring data hasil penelitian yaitu pemahaman bentuk geometri 

siswa kelas B. Peneliti sebelumnya meminta pendapat para ahli (expert judgement) 



yaitu seorang paedagog untuk menilai instrumen yang akan digunakan pada awal 

dan akhir tindakan disetiap siklusnya dan melakukan uji empirik.    

 Hasil observasi yang diperoleh dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan 

penelitian tindakan, yaitu dengan kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

Penerapan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam upaya 

meningkatkan pemahaman bentuk geometri siswa kelas B di   RA ASYABALUNA 

Sabungan Jae  Padangsidimpuan.  

 Data pra penelitian tertanggal 10 Oktober sampai dengan 11 Oktober 2020 

dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. 

Tabel 9. Data Pra Penelitian Pemahaman Bentuk Geometri Anak85 

No Nama Responden Nilai Persentase 

1 Ras 26 50% 

2 Kris 25 49% 

3 Bel 20 39% 

4 Ama 27 52% 

5 Adn  20 39% 

6 Fad 21 41% 

7 Ris 25 49% 

8 Aur 24 47% 

Jumlah 188 368% 

Rata-rata Kelas 23,5 46% 

 

Berdasarkan Tabel 9, dapat dikemukakan bahwa pada pra penelitian 

diperoleh prosentase data pemahaman bentuk geometri anak bahwa data tertinggi 

mencapai 52% dan data terendah sebesar 39% dengan rata-rata kelas mencapai 

46%. Dari data tersebut terlihat bahwa pemahaman bentuk geometri anak masih 

rendah belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 71%. Pemahaman 

anak dalam menyimpulkan, menjelaskan, menafsirkan membandingkan, 

mengklasifikasi, dan mencotohkan bentuk-bentuk geometri masih belum muncul dan 

 
85 Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran Analisis Data 



masih memerlukan bantuan guru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

pemahaman bentuk geometri anak yang telah dilakukan maka dapat menjadi dasar 

untuk tindakan penelitian, yaitu pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft).  

 

2. Deskripsi Data Siklus 1 

Pada siklus 1 tindakan yang diberikan dilakukan secara bertahap selama lima 

kali pertemuan sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2020, pada 

masing-masing pertemuan berlangsung selama 1 x 50 menit. Sebelum melakukan 

tindakan, peneliti bersama kolaborator mendiskusikan program tindakan yang akan 

dilakukan. Selain itu peneliti mempersiapkan instrumen pemantau tindakan dan alat 

dokumentasi berupa kamera digital. Berikut ini deskripsi penerapan pemahaman 

bentuk geometri melalui dengan kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft), 

pada setiap pertemuan yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan hingga 

refleksi. 

a. Perencanaan (Planning) 

    Peneliti melakukan penelitian dengan perencanaan sebagai berikut: 

1. Membuat satuan perencanaan tindakan yang akan diberikan kepada anak. 

Pemberian tindakan ditekankan pada kegiatan seni dan kerajinan tangan (art 

and craft) dalam rangka meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak 

usia 5-6 tahun di kelompok B. Satuan perencanaan disusun berdasarkan 

tujuan kegiatan, media, dan alat pengumpul data yang terdiri dari 5 kali 

pertemuan @ 50 menit berdasarkan kesepakatan peneliti dan kolaborator. 



2. Mempersiapkan media dan alat peraga yang akan digunakan dalam 

penelitian disesuaikan dengan tindakan yang akan diberikan dan yang akan 

digunakan oleh anak, seperti gunting, lem, cat air, kuas dan lain-lain. 

3. Menyiapkan alat pengumpul data berupa catatan lapangan, lembar observasi, 

dan dokumentasi. 

b. Tindakan (Acting) 

 Adapun tindakan pada siklus I yang akan diberikan kepada anak kelas B di   

RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan adalah sebagai berikut: 

No Hari/Tanggal Pertemuan Kegiatan 

1 Senin, 13 Oktober 
2020 

1 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk lingkaran 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
karya berbentuk ikan dari piring 
kertas yang berbentuk lingkaran 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan.  

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan 
 

2 Selasa, 14 Oktober 
2020 

2 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk segitiga 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
origami berbentuk kepala anjing 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan. 

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan 
 

3 Rabu, 15 Oktober 
2020 

3 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan karakteristik dari 



bentuk persegi. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
bentuk persegi menggunakan dough 
dengan cetakan sesuai dengan 
instruksi yang diberikan.  

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan. 
 

4 Kamis, 16 Oktober 
2020 

4 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk persegi panjang. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
karya berbentuk tikus dari kertas HVS 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan.  

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan. 
 

5 Jumat, 17 Oktober 
2020 

5 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk geometri yang sudah 
disampaikan sebelumnya. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan menggambar 
dengan bentuk geometri dasar yaitu 
bentuk lingkaran, segitiga, persegi, 
persegi panjang dan oval sesuai 
dengan instruksi yang diberikan.  

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan 

 
 Pelaksanaan tindakan dilakukan selama 50 menit dengan kegiatan awal 

selama 10 menit, kegiatan inti berlangsung selama 30 menit dengan penutup 

selama 10 menit. Pengamatan atas kinerja guru di lapangan sangat diperlukan 

dalam penelitian ini. Pengamatan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan kelas 

oleh peneliti dan kolaborator dengan panduan instrumen sebanyak 16 butir 



pertanyaan. Peneliti bersama kolaborator melakukan analisis proses sejauh mana 

aktivitas guru dalam melakukan tindakan.     

1. Pertemuan 1 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 13 Oktober 2020 pada 

pukul 08.00 WIB di kelas  B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan. 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama kolaborator bertemu 

terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah piring kertas, cat air, 

kuas, gunting dan lem. 

Sebelum kegiatan membuat ikan dari piring kertas dimulai, anak berbaris 

untuk terlebih dahulu melakukan senam di depan kelas. Selesai kegiatan senam 

peneliti mengkondisikan anak duduk membuat lingkaran. Sebelum kegiatan 

berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata 

tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini 

dengan tema pemahaman bentuk lingkaran dengan kegiatan membuat karya 

berbentuk ikan dari piring kertas. Peneliti menjelaskan karakteristik dan ciri khusus 

bentuk lingkaran yaitu lingkaran merupakan garis yang melengkung secara 

beraturan hingga berbentuk melingkar. Peneliti menanyakan satu persatu pada anak 

“bentuk apakah ini?”. Ada beberapa anak yang masih menjawab bulat dan ada 

beberapa anak yang masih diam ketika ditanya. Selanjutnya peneliti bertanya 

kepada anak-anak “benda apa saja yang berbentuk lingkaran di sekitar kita?” Krisna 

menjawab “jam dinding, kancing, bola juga bentuknya lingkaran”. Berikut ini adalah 

foto pada saat guru menjelaskan karakterstik bentuk lingkaran (CD 1, kl.7). 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Guru menjelaskan karakteristik lingkaran dan melakukan tanya jawab 
kepada anak-anak (CD 1, kl.7) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan yaitu piring kertas digunting seperti bentuk 

segitiga di bagian depan. Selanjutnya potongan tersebut di lem di bagian 

sampingnya untuk dijadikan ekor dan diberi warna menggunakan kuas dan cat air 

sesuai dengan kreasi setiap anak. Setelah itu peneliti membagi anak kedalam dua 

kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang anak. Setelah itu peneliti 

memberikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan dan 

mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. Berikut ini adalah foto ketika 

anak sedang memulai kegiatan (CD 1, kl.14). 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Anak memulai kegiatan membuat ikan dari piring kertas (CD 1, kl.14) 
 



Saat kegiatan berlangsung, ada beberapa anak yang kesulitan dalam 

menggunting dan mengelem ekor ikan. Peneliti memberikan arahan agar anak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. Anak-anak terlihat serius mengerjakan hasil karyanya. 

Selesai kegiatan membuat ikan dari piring kertas yang berbentuk lingkaran, anak 

dikondisikan kembali seperti awal duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-

anak melakukan review dan tanya jawab, kemudian peneliti memberikan 

kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalaman anak ketika membuat 

ikan dari piring kertas berbentuk lingkaran. Selanjutnya peneliti dan anak-anak 

mendiskusikan apa saja yang anak lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari 

kegiatan yang dilakukan. Berikut ini adalah foto anak yang kesulitan dalam 

menyelesaikan hasil karyanya (CD 1, kl.15). 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Fad dab Bel kesulitan dalam menggunting dan mengelem (CD 1, kl.15) 

Pada pertemuan pertama anak sudah mengetahui nama dan bentuk 

lingkaran, tetapi anak belum mengetahui ciri-ciri khusus dari bentuk tersebut. Ada 

beberapa anak yang masih diam ketika ditanya bentuk lingkaran apa saja yang ada 

disekitarnya, sehingga peneliti masih banyak membimbing dan memeberikan arahan 

kepada anak. Dalam pertemuan pertama ini peneliti masih banyak terlibat dan 

melakukan intervensi kepada anak yang masih kesulitan dalam mengerjakan hasil 

karyanya (CL 1). Berikut ini adalah foto hasil karya anak pada pertemuan pertama 

(CD 1, kl.17). 



 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil karya anak pada pertemuan pertama (CD 1, kl.17) 

2. Pertemuan 2 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Oktober 2020 pada 

pukul 08.00 WIB di kelas  B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan. 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama kolaborator bertemu 

terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah kertas origami, stick 

ice cream, lem, dan crayon. 

Sebelum kegiatan membuat origami berbentuk kepala anjing dimulai, anak 

berbaris di aula depan kelas untuk melakukan kegiatan pagi yaitu bernyanyi dan 

bermain permainan sederhana. Kegiatan pagi pada pertemuan ini diawali dengan 

bernyanyi lagu “sekuntum bunga” untuk mengenalkan arah kanan, kiri, depan, 

belakang, atas dan bawah. Selesai kegiatan tersebut peneliti mengkondisikan anak 

duduk membuat lingkaran. Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa 

bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman 

bentuk segitiga dengan kegiatan membuat origami berbentuk kepala anjing dan 

menggunakan bentuk dasar segitiga. Peneliti menjelaskan bahwa ciri khusus dari 

bentuk segitiga adalah adanya tiga garis lurus dan tiga sudut. Selanjutnya peneliti 



menanyakan satu persatu pada anak “bentuk apakah ini?”. Ada beberapa anak yang 

bisa menjawab dan ada beberapa anak yang masih diam ketika ditanya. Selanjutnya 

peneliti bertanya kepada anak-anak “benda apa saja yang berbentuk segitiga di 

sekitar kita?”  ada beberapa anak yang menjawab atap rumah, mainan, dan 

sebagian besar anak masih terdiam. Berikut ini adalah foto guru sedang 

menjelaskan karakteristik segitiga dan melakukan tanya jawab kepada anak (CD 2, 

kl.8). 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 10. Guru menjelaskan karakteristik segitiga dan melakukan tanya jawab 
kepada anak-anak (CD 2, kl.8) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan yaitu kertas origami yang sudah berbentuk 

segitiga, dilipat bagian kanan dan kirinya kearah bawah agak memanjang. 

Selanjutnya bagian ujung segitiga yang belum terlipat kemudian dilipat kearah atas, 

setelah selesai maka setiap lipatan direkatkan mnggunakan lem. Langkah yang 

terakhir adalah menghias kepala anjing tersebut menggunakan crayon dan ditempel 

dengan stick ice cream. Setelah menjelaskan langkah-langkah yang harus 

dilakukan, peneliti membagi anak kedalam dua kelompok, dan setiap kelompoknya 

terdiri dari 8 orang anak. Kemudian peneliti memberikan bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam kegiatan dan mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. 

Berikut ini adalah beberapa foto anak sedang melakukan kegiatan pada pertemuan 

kedua (CD 2, kl.15), (CD 2, kl.18). 



 

 

 

 

 
 
 

Gambar 11. Anak memulai kegiatan membuat origami berbentuk kepala anjing (CD 2, 
kl.15) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 12. Ris sedang melipat kertas origami (CD 2, kl.18) 

Saat kegiatan berlangsung, ada beberapa anak yang masih salah dalam 

melipat kertas origami dan butuh bantuan. Peneliti memberikan arahan agar anak 

dapat menyelesaikan pekerjaannya. Anak-anak mengerjakan hasil karyanya hingga 

selesai dan menunjukkan hasil karyanya kepada peneliti. Selesai kegiatan membuat 

origami dari bentuk dasar segitiga, anak dikondisikan kembali seperti awal duduk 

membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak melakukan review dan tanya jawab, 

kemudian peneliti memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan 

pengalaman anak ketika membuat origami berbentuk kepala anjing. Selanjutnya 

peneliti dan anak-anak mendiskusikan apa saja yang anak lakukan hari ini dan 

mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Berikut ini adalah foto hasil 

karya anak yang telah dikumpulkan (CD 2, kl.18). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Hasil karya anak pada pertemuan kedua (CD 2, kl.18) 
Pada pertemuan kedua anak sudah mengetahui bahwa bentuk yang ditujukan 

pada kegiatan awal adalah bentuk segitiga, tetapi anak belum mengetahui ciri-ciri 

khusus dari bentuk tersebut. Pada saat tanya jawab banyak anak-anak yang tidak 

mengetahui benda berbentuk persegi yang ada disekitar lingkungan. Saat kegiatan 

berlangsung beberapa anak yang masih terbalik melipat origami dan masih kesulitan 

membedakan arah atas dan bawah (CL 2). 

3. Pertemuan 3 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Oktober 2020 pada pukul 

08.00 WIB di kelas B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan. 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama kolaborator bertemu 

terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah dough dan cetakan 

berbentuk persegi. 

Sebelum kegiatan mencetak bentuk persegi dimulai, anak berbaris di aula 

depan kelas untuk melakukan kegiatan pagi yaitu bernyanyi dan bermain permainan 

sederhana. Kegiatan pagi yang dilakukan pada hari ini adalah melompat pada 

bentuk geomteri yang diinstruksikan menggunakan flashcard. Selesai kegiatan 

tersebut peneliti mengkondisikan anak duduk menghadap kearah papan tulis. 

Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, 



mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk persegi dengan kegiatan 

mencetak bentuk persegi dengan menggunakan cetakan berbentuk persegi. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan karakteristik dari bentuk persegi yaitu terdapat 

empat sudut dengan panjang semua garis sama. Selanjutnya peneliti menanyakan 

satu persatu pada anak “bentuk apakah ini?”. Anak-anak masih menjawab bentuk 

tersebut adalah kotak. Selanjutnya peneliti bertanya kepada anak-anak “benda apa 

saja yang berbentuk persegi di sekitar kita?”  ada beberapa anak yang menjawab 

lantai, loker, jendela, dan balok kayu. Berikut ini adalah foto pada saat guru sedang 

menjelaskan karakteristik bentuk geometri dan melakukan tanya jawab (CD 3, kl.8). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 14. Guru menjelaskan karakteristik persegi dan melakukan tanya jawab 
kepada anak-anak (CD 3, kl.8) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah mencetak dough dengan cetakan berbentuk persegi. 

Pertama anak-anak harus memipihkan dough agar mudah dicetak, selanjutnya 

tekan cetakan diatas adonan dough yang telah dipipihkan. Langkah selanjutnya 

adalah anak memisahkan dough yang tidak tercetak di tepi cetakan, kemudian 

mengeluarkan dough dari cetakan. Peneliti juga menambahkan bahwa anak-anak 

bisa membentuk playdough dengan tangan ataupun dengan pisau plastik dan 



gunting yang telah disediakan untuk membuat bentuk persegi. Setelah menjelaskan 

langkah-langkah yang harus dilakukan, peneliti membagi anak kedalam dua 

kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang anak. Kemudian peneliti 

memberikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan dan 

mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. Berikut ini adalah beberapa 

foto pada saat anak melakukan kegiatan mencetak (CD 3, kl.16), (CD 3, kl.17). 

 

 

 

 
 
 

Gambar 15. Anak memulai kegiatan mencetak dan membentuk (CD 3, kl.17)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Ras mencoba membentuk menggunakan gunting (CD 3, kl.16)  

Pada saat kegiatan anak-anak terlihat sudah mampu melakukan kegiatan 

sendiri tanpa bantuan, karena sebelumnya anak sudah terbiasa bermain dengan 

menggunakan dough. Peneliti hanya memberikan sedikit instruksi agar anak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai mengerjakan hasil karyanya anak-

anak menunjukkan bentuk persegi yang telah dibuat kepada peneliti. Selesai 

kegiatan mencetak bentuk persegi dengan dough, anak dikondisikan kembali seperti 

awal duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak melakukan review dan 

tanya jawab, kemudian peneliti memberikan kesempatan kepada anak untuk 

menceritakan pengalaman anak ketika mencetak bentuk persegi dengan dough. 



Selanjutnya peneliti dan anak-anak mendiskusikan apa saja yang anak lakukan hari 

ini dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan.  

Pada pertemuan ketiga anak sudah mengetahui bahwa bentuk yang 

digambarkan dipapan tulis adalah bentuk persegi, tetapi beberapa anak masih 

menyebut bentuk persegi sebagai kotak. Anak-anak juga belum mengetahui ciri-ciri 

khusus dari bentuk tersebut. Dalam pertemuan kedua ini anak-anak sudah mulai 

aktif mengerjakan hasil karyanya tanpa bantuan karena telah terbiasa bermain 

menggunakan dough. Anak-anak juga mulai berinovasi membuat bentuk persegi 

dengan dough yang telah disediakan dengan menggunakan tangan maupun alat 

bantu (CL 3).  

 

4. Pertemuan 4 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Oktober 2020 pada 

pukul 08.00 WIB di kelas B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan. 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama kolaborator bertemu 

terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah gambar bagian-bagian 

tubuh tikus dan lem kertas. 

Sebelum kegiatan membuat tikus dari kertas HVS dimulai, anak berbaris di 

aula depan kelas untuk melakukan kegiatan pagi yaitu bernyanyi dan bermain 

permainan sederhana. Kegiatan pagi yang dilakukan pada hari ini adalah bernyanyi 

lagu “rolly polly” untuk mengajarkan anak tentang konsep arah. Selesai kegiatan 

tersebut peneliti mengkondisikan anak duduk menghadap kearah papan tulis. 

Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, 



mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk persegi panjang dengan 

kegiatan membuat tikus dari kertas HVS. Selanjutnya peneliti menjelaskan 

karakteristik dari bentuk persegi panjang yaitu memiliki dua pasang garis yang 

berhadapan yang sama panjangnya serta mempunyai empat sudut. Kemudian 

peneliti bertanya satu persatu kepada anak tentang bentuk-bentuk geometri yang 

telah dipelajari sebelumnya dengan menggunakan flashcard agar anak mudah 

memahami dan mengenali bentuk-bentuk geometri. Berikut ini adalah foto ketika 

guru sedang melakukan tanya jawab menggunakan flashcard (CD 4, kl.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 17. Guru bertanya kepada anak menggunakan flashcard (CD 4, kl.8) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah membuat tikus dari kertas HVS. Pertama anak-anak 

melipat badan tikus berbentuk persegi panjang selanjutnya lem bagian perbagian 

dari badan kepala dan terakhir ekor. Setelah menjelaskan langkah-langkah yang 

harus dilakukan, peneliti membagi anak kedalam dua kelompok, dan setiap 

kelompoknya terdiri dari 8 orang anak. Kemudian peneliti memberikan bahan-bahan 

yang akan digunakan dalam kegiatan dan mempersilahkan anak-anak untuk 

memulai kegiatan. Berikut ini adalah beberapa foto ketika anak sedang 

menyelesaikan hasil karyanya (CD 4, kl.13), (CD 4, kl.14). 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 18. Anak memulai kegiatan membuat tikus dari kertas HVS (CD 4, kl.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19. Adn kesulitan melipat kertas berbentuk persegi panjang (CD 4, kl.14) 

Pada saat kegiatan anak-anak terlihat sulit melipat badan tikus hingga 

berbentuk persegi panjang. Bentuk yang mereka lipat menjadi bentuk segitiga. Salah 

satu siswa bernama Ris berkata “Bu, tikusnya dijadiin segitiga aja ya” kemudian 

peneliti memberikan penjelasan bahwa bentuk yang seharusnya dibuat adalah 

persegi panjang. Setelah selesai mengerjakan hasil karyanya anak-anak 

menunjukkan hasil karya yang telah dibuat kepada peneliti. Selesai kegiatan 

tersebut, anak dikondisikan kembali seperti awal duduk membentuk lingkaran. 

Peneliti dan anak-anak melakukan review dan tanya jawab, kemudian peneliti 

memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalaman anak ketika 

membuat tikus dari kertas HVS. Selanjutnya peneliti dan anak-anak mendiskusikan 

apa saja yang anak lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang 

dilakukan. Berikut ini adalah foto hasil karya anak yang telah diselesaikan (CD 4, 



kl.16). 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 20. Hasil karya anak pada pertemuan keempat (CD 4, kl.16) 

Pada pertemuan keempat, terjadi sedikit kesalahan dalam membuat hasil 

karya. Bentuk tikus yang seharusnya persegi panjang menjadi segitiga, beberapa 

anak berhasil mengerjakan dengan benar dan sebagian besar anak melakukan 

kesalahan dalam melipat. Hal ini dikarenakan beberapa anak yang ingin mencoba 

berinovasi dalam menyelesaikan hasil karyanya. Pada akhir kegiatan peneliti dan 

kolaborator menyimpulkan dan menjelaskan kembali kegiatan yang telah dilakukan 

hari ini. Beberapa anak sudah mengetahui ciri khusus dari bentuk persegi panjang 

dengan mengatakan bentuk persegi lebih panjang dari yang kemarin (CL 4). 

 

5. Pertemuan 5 

Pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Oktober 2020 pada 

pukul 08.00 WIB di kelas B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan. 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama kolaborator bertemu 

terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah kertas HVS, berbagai 

bentuk geometri dari kertas origami dan lem lem kertas. 

Sebelum kegiatan dimulai, anak berbaris di aula depan kelas untuk 



melakukan kegiatan pagi yaitu bernyanyi dan bermain permainan sederhana. 

Kegiatan pagi yang dilakukan pada hari ini adalah bermain ular naga. Selesai 

kegiatan tersebut peneliti mengkondisikan anak duduk dengan tertib. Sebelum 

kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, 

mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk persegi panjang dengan 

kegiatan membuat gambar bentuk dari berbagai bentuk geometri dasar. Selanjutnya 

peneliti menjelaskan karakteristik dari berbagai bentuk geometri dasar diantaranya 

adalah lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Peneliti dan kolaborator 

menanyakan satu persatu kepada anak karakateristik dari berbagai bentuk geometri 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah foto pada saat guru sedang 

bertanya pada beberapa anak (CD 5, kl.8). 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Peneliti memberikan kesempatan pada anak untuk menyebutkan nama 
dan karakteristik dari bentuk geometri yang telah dipelajari sebelumnya (CD 5, kl.8) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah membuat gambar bentuk dari berbagai bentuk geometri 

dasar. Anak dipersilakan berkreasi membuat gambar dengan pola dasar bentuk 

geometri dengan cara di lem. Setelah menjelaskan langkah-langkah yang harus 

dilakukan, peneliti membagi anak kedalam dua kelompok, dan setiap kelompoknya 

terdiri dari 8 orang anak. Kemudian peneliti memberikan bahan-bahan yang akan 



digunakan dalam kegiatan dan mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. 

Berikut ini adalah beberapa foto ketika anak memulai kegiatan menempel bentuk 

geometri (CD 5, kl.13), (CD 5, kl.13). 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 22. Anak memulai kegiatan membuat gambar bentuk (CD 5, kl.13) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 23. Ama menempel bentuk sesuai dengan keinginannya (CD 5, kl.14) 

Pada saat kegiatan anak-anak mulai berkreasi membuat gambar dari kertas 

origami berbentuk geometri dasar dengan tertib. Anak-anak mampu menyelesaikan 

hasil karyanya dengan waktu yang singkat, beberapa anak sudah mengetahui nama 

bentuk geometri yang mereka ambil saat kegiatan berlangsung. Pada pertemuan 

terakhir disiklus ini peneliti  memberikan penguatan tentang pemahaman bentuk 

geometri. Setelah selesai mengerjakan hasil karyanya anak-anak menunjukkan 

gambar yang telah dibuat kepada peneliti. Selesai kegiatan, anak dikondisikan 

kembali seperti awal duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak 

melakukan review dan tanya jawab, kemudian peneliti memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menceritakan pengalaman anak ketika membuat gambar dari 



bentuk geometri dasar. Selanjutnya peneliti dan anak-anak mendiskusikan apa saja 

yang anak lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan 

(CL 5).  

Tabel 10. Rangkuman Tindakan Proses Pembelajaran 

No.  Aspek Data Hasil Pengamatan 

1 Menyimpulkan 
(inferring) 

Pada kegiatan siklus I, peneliti dan kolaborator 
memperkenalkan letak posisi dan arah kepada 
anak-anak dengan bernyanyi dan bermain pada 
saat kegiatan pagi. 

2 Menjelaskan 
(explaining) 

Peneliti dan kolaborator menjelaskan kepada anak 
ciri-ciri khusus dari bentuk geometri seperti 
lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang 
sebagai langkah awal dalam membangun persepsi 
anak tentang bentuk-bentuk geometri. 

3 Menafsirkan 
(interpreting) 

Setiap anak diminta untuk menyebutkan nama 
bentuk geometri dan menunjukkan bentuk geometri 
yang diinstruksikan dengan menggunakan 
flashcard. 

4 Membandingkan 
(comparing) 

Peneliti dan kolaborator membantu anak untuk 
mampu menggelompokkan bentuk-bentuk geometri 
yang sesuai. 

5 Klasifikasi 
(classifying) 

Peneliti dan kolaborator membantu anak untuk 
mampu mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan warna dan ukuran. 

6 Mencontohkan 
(exemplifying) 

Pada setiap kegiatan peneliti dan kolaborator 
melakukan tanya jawab tentang benda-benda yang 
berbentuk geometri di lingkungan sekitar anak. 

 

 

 

 

c. Refleksi (Reflecting)  

 Peneliti bersama kolaborator mengadakan refleksi setiap selesai 

melaksanakan kegiatan. Refleksi ini bertujuan untuk melihat proses kegiatan pada 

hari itu dan dampaknya pada anak. Penggunaan kegiatan art and craft ternyata 

berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun. Pada Tabel 11 disajikan perhitungan data hasil post test atau setelah anak 

diberikan tindakan pada siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.   



Tabel 11. Data Siklus I Pemahaman Bentuk Geometri86 

No Nama Responden Nilai Persentase 

1 Ras 35 68% 

2 Kris 30 58% 

3 Bel 29 56% 

4 Ama 32 62% 

5 Adn  31 60% 

6 Fad 29 56% 

7 Ris 31 60% 

8 Aur 32 62% 

Jumlah 249 488% 

Rata-rata Kelas 31,1 61% 

 

Berdasarkan perhitungan pada hasil observasi awal saat pra penelitian 

diperoleh jumlah rata-rata pemahaman bentuk geometri anak adalah 46%. 

Berdasarkan Tabel 11, setelah dilakukan tindakan berdasarkan prosentase hasil 

observasi pemahaman bentuk geometri pada data akhir siklus I maka jumlah rata-

rata pemahaman bentuk geometri anak menjadi 61%. Hal ini menunjukkan bahwa 

selama diberikan tindakan maka rata-rata mencapai peningkatan sebesar 15%. 

Berdasarkan pengukuran siklus I diperoleh data terendah pada responden Fad yaitu 

29 dikarenakan kurang aktifnya Fad pada saat kegiatan pagi, dan tanya jawab 

mengenai bentuk geometri. Data tertinggi ditunjukkan pada responden Ras sebesar 

35. Rata-rata yang diperoleh secara keseluruhan pada siklus I adalah 61%. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan kolaborator dari instrumen pemantau 

tindakan kelas dapat dipaparkan pengamatan dari instrumen tindakan kelas dilihat 

dari aktivitas kegiatan peneliti dan anak, sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Temuan Pada Siklus I 

Responden Proses Pembelajaran Dampak 

1 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
aktif dan gembira mengikuti 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 

 
86 Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran Analisis Data 



setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

menjelaskan beberapa bentuk 
geometri dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, dan 
menyebutkan bentuk geometri 
yang ada dalam lingkungan 
sekitar.   
 
 

2 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
hanya menyimak dan 
mendengarkan instruksi dan 
penjelasan dari guru tanpa 
adanya interaksi yang aktif, tetapi 
ketika dilakukan tanya jawab 
anak telah paham dengan materi 
yang disampaikan. 
 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
mengenali dan menamai bentuk 
geometri, dan menyebutkan 
bentuk geometri yang ada 
dalam lingkungan sekitar.   
 
 
 
 

3 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
terlihat pasif pada saat kegiatan 
tanya jawab, namun anak mampu 
mengikuti seluruh kegiatan yang 
diberikan dengan baik. Anak 
paham akan instruksi yang 
diberikan pada setiap kegiatan.  
 

Anak sudah mampu 
memprediksi hubungan 
ruang/spasial, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, dan 
menyebutkan bentuk geometri 
yang ada dalam lingkungan 
sekitar.   
 
 

4 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan beberapa bentuk 
geometri dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri. 

5 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
mengikuti kegiatan dengan baik 
namun terlihat anak mengalami 
kesulitan untuk berinteraksi 
dengan orang lain. Anak hanya 
diam tanpa ada interaksi dengan 
teman yang lain 

Anak dapat memprediksi 
hubungan ruang/spasial dan 
mengenali dan menamai bentuk 
geometri. 

6 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
sering melamun tanpa 
memperhatikan guru, selain itu 
anak juga membutuhkan instruksi 
yang berulang. Anak mau 
mengikuti kegiatan yang diberikan 
hanya saja belum maksimal. 

Anak masih membutuhkan 
bantuan dalam memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
mengenali dan menamai bentuk 
geometri. Anak juga masih 
membutuhkan bantuan dalam 
mencapai indikator lainnya. 

7 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan beberapa bentuk 
geometri dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 



guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

menamai bentuk geometri, dan 
menyebutkan bentuk geometri 
yang ada dalam lingkungan 
sekitar.   

8 Pada pertemuan 1 siklus I, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan beberapa bentuk 
geometri dua dimensi dengan 
karakteristiknya, serta 
mengenali dan menamai bentuk 
geometri. 

 Berdasarkan Tabel 12, dapat dikemukakan bahwa hasil temuan dari peneliti 

dan kolaborator dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembelajaran di   Al-

Ikhlas sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik. 

Beberapa indikator sudah mengalami perkembangan dengan baik namun masih 

banyak ditemukan anak-anak yang belum dapat mengenal dan mendeskripsikan 

bentuk geometri. Sebagian besar anak-anak masih menyebutkan lingkaran sebagai 

bentuk bulat. Selain itu, anak-anak menyebutkan bentuk persegi dengan kotak dan 

anak-anak juga belum dapat menyebutkan ciri-ciri dari bentuk geometri yang 

ditanyakan oleh peneliti maupun kolaborator. Pada beberapa pertemuan, ada anak 

yang masih kesulitan menentukan letak arah dan hubungan spasial dan juga anak 

masih pasif dalam kegiatan tanya jawab. Berikut ini adalah kendala-kendala yang 

ditemukan pada siklus I dapat dipaparkan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Pengamatan Kendala Secara Umum Pada Siklus I dan 
Perencanaan Pada Siklus II 

 
Kendala Siklus I Perencanaan Siklus II 

Anak masih kesulitan dalam 
menentukan letak posisi dan arah 
serta anak belum mampu 
mendeskripsikan karakteristik dari 
bentuk geometri. Beberapa anak 
masih salah dalam menyebutkan 
nama bentuk geometri dan anak juga 
belum mampu mencocokkan dan 
mengelompokkan bentuk geometri.  

Peneliti dan kolaborator lebih aktif 
dalam memberikan kegiatan yang 
bervariasi untuk mengenalkan konsep 
arah dan letak serta menambahkan 
kegiatan bermain puzzle sebelum 
kegiatan art and craft dimulai. Peneliti 
dan kolaborator akan memberikan 
penguatan pada setiap anak setelah 
selesai kegiatan pembelajaran. 

 Melalui hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I, peneliti merasa 



pemahaman bentuk geometri anak anak belum maksimal sehingga memutuskan 

untuk melanjutkan siklus II. Hal ini dikarenakan masih banyaknya anak yang belum 

bisa memprediksi hubungan ruang/spasial, menjelaskan benutk geometri dua 

dimensi dengan karakteristiknya, mengenali dan menamai bentuk geometri, 

mencocokkan bentuk geometri berdasarkan beberapa karakteristik, 

menggelompokkan bentuk geometri yang sejenis, dan menyebutkan bentuk 

geometri yang ada dalam lingkungan sekitar.   

Hasil yang belum signifikan dimungkinkan karena keterbatasan waktu dalam 

pemberian tindakan. Peneliti dan kolaborator kemudian membuat kesepakatan untuk 

menambah pemberian siklus tindakan dengan melanjutkan pada siklus II, karena 

belum mencapai peningkatan yang diharapkan dan ditentukan yaitu sebesar 71%. 

Untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka peneliti melanjutkan ke siklus II 

dengan menambahkan kegiatan bermain puzzle geometri sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai.  

3. Deskripsi Data Siklus II 

 Pada siklus II tindakan yang diberikan secara bertahap selama lima kali 

pertemuan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai 24 Oktober 2020 , setiap kali 

pertemuan berlangsung 1 x 60 menit. Sebelum melakukan tindakan, peneliti 

bersama kolaborator mendiskusikan program tindakan yang akan dilakukan pada 

siklus II dengan menambahkan kegiatan bermain puzzle selama 10 menit sebelum 

kegiatan dimulai. Puzzle adalah permainan yang menarik dan dapat secara 

langsung dimainkan oleh anak. Puzzle yang digunakan dalam kegiatan ini adalah 

puzzle geometri yang mengenalkan bentuk-bentuk geometri dan warna, hal ini dapat 

membantu anak untuk melatih penalaran mereka dalam mengenal bentuk-bentuk 

geometri dan membantu anak untuk lebih memahami bentuk geometri yang akan 



disampaikan setelahnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dan kolaborator 

sepakat untuk menambahkan kegiatan bermain puzzle sebagai salah satu cara 

untuk menanamkan pemahaman bentuk geometri pada anak. Selain itu, peneliti 

mempersiapkan instrumen pemantau tindakan dan alat dokumentasi berupa kamera 

digital. Berikut ini merupakan deskripsi penerapan pemahaman bentuk geometri 

anak melalui kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). Pelaksanaan ini 

harus melalui tahapan-tahapan dalam bentuk pertemuan yang dilaksanakan dari 

perencanaan hingga refleksi.  

 

a. Perencanaan (Planning) 

    Peneliti melakukan penelitian dengan perencanaan sebagai berikut: 

1. Membuat satuan perencanaan tindakan yang akan diberikan kepada anak. 

Pemberian tindakan ditekankan pada kegiatan seni dan kerajinan tangan (art 

and craft) dalam rangka meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak 

usia 5-6 tahun di kelompok B. Satuan perencanaan disusun berdasarkan 

tujuan kegiatan, media, dan alat pengumpul data yang terdiri dari 5 kali 

pertemuan @ 60 menit berdasarkan kesepakatan peneliti dan kolaborator. 

2. Mempersiapkan media dan alat peraga yang akan digunakan dalam 

penelitian disesuaikan dengan tindakan yang akan diberikan dan yang akan 

digunakan oleh anak, seperti puzzle geometri, gunting, lem, cat air, kuas dan 

lain-lain.  

3. Menyiapkan alat pengumpul data berupa catatan lapangan, lembar observasi, 

dan dokumentasi. 

 

 



 

 

 

 

 

b. Tindakan (Acting) 

Adapun tindakan pada siklus II yang akan diberikan kepada anak kelas B di   RA 

ASYABALUNA Sabungan Jae  Padangsidimpuan adalah sebagai berikut: 

No Hari/Tanggal Pertemuan Kegiatan 

1 Senin, 20 Oktober 
2020 

1 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Anak bermain puzzle sebelum 
kegiatan pagi dimulai. 

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk lingkaran. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
karya ulat bulu dengan menggunting 
kertas berwarna berbentuk 
lingkaran sesuai dengan instruksi 
yang diberikan. 

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan. 
 
 

2 Selasa, 21 Oktober 
2020 

2 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Anak bermain puzzle sebelum 
kegiatan pagi dimulai. 

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk segitiga. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan membuat 
mahkota dari kertas post it yang 
berbentuk segitiga sesuai dengan 
instruksi yang diberikan. 

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 



• Review kegiatan. 
 

3 Rabu, 22 Oktober 
2020 

3 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Anak bermain puzzle sebelum 
kegiatan pagi dimulai. 

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk persegi. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan meronce 
bentuk persegi  dari kertas origami 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan.  

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan. 
 

4 Kamis, 23 Oktober 
2020 

4 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Anak bermain puzzle sebelum 
kegiatan pagi dimulai. 

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk persegi panjang. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan mencetak 
bentuk persegi panjang 
menggunakan stempel sesuai 
dengan instruksi yang diberikan .  

• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan. 

5 Jumat, 24 Oktober 
2020 

5 • Guru mengatur ruang kelas dan 
menyiapkan media yang akan 
digunakan.  

• Anak bermain puzzle sebelum 
kegiatan pagi dimulai. 

• Guru menjelaskan karakteristik dari 
bentuk geometri yang sudah 
disampaikan sebelumnya. 

• Guru menjelaskan peraturan dan 
langkah-langkah kegiatan.  

• Anak memulai kegiatan melukis 
diatas kertas karton dengan bentuk 
geometri dasar (lingkaran, segitiga, 
persegi, persegi panjang, dan oval) 
sesuai dengan instruksi yang 
diberikan.  



• Anak melaporkan dan menunjukkan 
hasil karya yang telah dibuat. 

• Review kegiatan. 

Pelaksanaan tindakan dilakukan selama 50 menit dengan kegiatan awal 

selama 10 menit, kegiatan inti berlangsung selama 30 menit dengan penutup 

selama 10 menit. Pengamatan atas kinerja guru di lapangan sangat diperlukan 

dalam penelitian ini. Pengamatan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan kelas 

oleh observer dan kolaborator dengan panduan instrumen sebanyak 16 butir 

pertanyaan. Peneliti bersama kolaborator melakukan analisis proses sejauh mana 

aktivitas guru dalam melakukan tindakan.     

Berikut ini akan dideskripsikan lebih lanjut mengenai program tindakan pada 

siklus II yang dilaksanakan pada setiap pertemuannya. Adapun pertemuan tersebut 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

 

1. Pertemuan 1 Siklus II 

Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan pada hari Senin, 20 Oktober 

2020 pada pukul 08.00 WIB di kelas  B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  

Padangsidimpuan. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama 

kolaborator bertemu terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah kertas 

HVS, gunting, lem, dan spidol. 

Sebelum kegiatan membuat ulat bulu dimulai anak-anak diberikan kegiatan 

bermain puzzle bentuk geometri. Hal ini bertujuan agar anak lebih memahami 

bentuk geometri dengan kegiatan yang langsung dimainkan oleh anak. Saat anak 

bermain puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri apa saja yang ada 



di puzzle dan mengarahkan anak untuk menggelompokkan bentuk-bentuk geometri 

berdasarkan warna.  Selesai bermain puzzle kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 

senam yang dilakukan dihalaman depan kelas.  Setelah itu, peneliti mengkondisikan 

anak duduk membuat lingkaran didalam kelas. Sebelum kegiatan berlangsung, 

anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib 

kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan 

tema pemahaman bentuk lingkaran dengan kegiatan membuat ulat bulu dari kertas 

HVS. Peneliti menjelaskan karakteristik dan ciri khusus bentuk lingkaran yaitu 

lingkaran merupakan garis yang melengkung secara beraturan hingga berbentuk 

melingkar. Peneliti menanyakan satu persatu pada anak “bentuk apakah ini?”. 

Semua anak menjawab “lingkaran”. Selanjutnya peneliti bertanya kepada anak-anak 

“benda apa saja yang berbentuk lingkaran di sekitar kita?” Satu persatu anak sudah 

bisa menjawab dengan cepat. Selanjutnya peneliti mereview kembali kegiatan pada 

pertemuan pertama yang juga bertemakan lingkaran. Berikut ini adalah foto pada 

saat guru sedang mengkondisikan kelas (CD 6, kl.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 24. Pengkondisian anak sebelum kegiatan (CD 6, kl.8) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan. Pertama-tama anak diberikan alat dan bahan 

yang diperlukan yaitu kertas HVS untuk mencetak bentuk lingkaran. Selanjutnya, 

anak mencetak 6 bentuk lingkaran menggunakan cetakan yang telah disediakan. 



Setelah mencetak bentuk lingkaran, anak dipersilahkan untuk mengguntingnya, 

kegiatan selanjutnya adalah anak menempelkan dan menyatukan bentuk lingkaran 

tersebut satu persatu menggunakan lem. Langkah terakhir, anak dipersilahkan untuk 

menghias hasil karya ulat bulu yang telah dibuatnya dengan menambahkan mata, 

hidung, dan lainnya menggunakan spidol yang telah disediakan.  Setelah itu peneliti 

membagi anak kedalam dua kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang 

anak. Setelah itu peneliti memberikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan dan mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. Berikut ini adalah 

beberapa foto pada saat anak memulai kegiatan membuat hasil karya ulat bulu (CD 

6, kl.20), (CD 6, kl.21). 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Anak memulai kegiatan membuat ulat bulu (CD 6, kl.21) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 26. Bell menghias hasil karyanya menggunakan spidol (CD 6, kl.20) 

Saat kegiatan berlangsung, ada beberapa anak yang kesulitan dalam 

mencetak bentuk lingkaran. Peneliti memberikan bantuan agar anak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. Selesai kegiatan membuat ulat bulu dari kertas, 



kemudian anak-anak menyerahkan hasil karyanya dan langsung dikondisikan 

kembali seperti awal duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak 

melakukan review dan tanya jawab, kemudian peneliti memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menceritakan pengalaman anak ketika membuat ulat bulu dari 

kertas HVS. Selanjutnya peneliti dan anak-anak mendiskusikan apa saja yang anak 

lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Berikut ini 

adalah foto hasil karya anak yang sudah dikumpulkan (CD 6, kl.23). 

Gambar 27. Hasil karya anak pada pertemuan pertama siklus II (CD 6, kl.23) 

Pada pertemuan ini anak-anak sudah mengetahui nama dan bentuk lingkaran 

ketika ditanyakan, anak-anak juga sudah mengetahui ciri-ciri dari bentuk lingkaran 

dan juga sudah mengetahui benda-benda dilingkungan sekitar yang berbentuk 

lingkaran. Saat bermain puzzle anak-anak sudah mampu menyelesaikan puzzlenya 

dan mampu mengelompokkan bentuk geometri berdasarkan warna. Bentuk 

lingkaran berwarna merah, lingkaran berwarna kuning dan lingkaran berwarna biru 

dikelompokkan kedalam gelas yang berbeda (CL 6). 

2. Pertemuan 2 Siklus II 

Pertemuan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Oktober 

2020 pada pukul 08.00 WIB di kelas  B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  

Padangsidimpuan. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama 

kolaborator bertemu terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah yaitu 

kertas post it, lem, dan kertas kolase. 

Sebelum kegiatan membuat mahkota dimulai anak-anak diberikan kegiatan 

bermain puzzle bentuk geometri. Hal ini bertujuan agar anak lebih memahami 

bentuk geometri dengan kegiatan yang langsung dimainkan oleh anak. Saat anak 



bermain puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri apa saja yang ada 

di puzzle dan mengurutkan bentuk geometri berdasarkan ukuran. Kegiatan pagi 

dimulai setelah anak selesai bermain puzzle, kegiatan pagi yang dilakukan pada hari 

ini adalah  bermain “tuan putri dan tuan raja”. Setelah kegiatan pagi selesai, peneliti 

mengkondisikan anak duduk membuat lingkaran di dalam kelas. Sebelum kegiatan 

berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata 

tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini 

dengan tema pemahaman bentuk segitiga dengan kegiatan membuat mahkota. 

Peneliti menjelaskan bahwa ciri khusus dari bentuk segitiga adalah adanya tiga garis 

lurus dan tiga sudut. Selanjutnya peneliti menanyakan satu persatu pada anak 

“bentuk apakah ini?”. Semua anak menjawab “segitiga”. Selanjutnya peneliti 

bertanya kepada anak-anak “benda apa saja yang berbentuk lingkaran disekitar 

kita?” Satu persatu anak sudah bisa menjawab dengan cepat. Selanjutnya peneliti 

mereview kembali kegiatan pada pertemuan kedua yang juga bertemakan segitiga. 

Berikut ini adalah foto anak sedang bermain puzzle (CD 7, kl.4). 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 28. Ris dan Fad sedang bermain puzzle (CD 7, kl.4) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan. Pertama anak diberikan kertas post it yang akan 

digunting hingga berbentuk segitiga. Selanjutnya, anak membuat beberapa potong 

segitiga yang akan disambungkan nanti menggunakan lem sesuai dengan ukuran 



kepala anak. Setelah itu anak menghias mahkota menggunakan kertas kolase 

sesuai dengan kreasinya. Setelah itu peneliti membagi anak kedalam dua kelompok, 

dan setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang anak. Setelah itu peneliti memberikan 

bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan dan mempersilahkan anak-anak 

untuk memulai kegiatan. Berikut ini adalah beberapa foto pada saat anak membuat 

mahkota dari bentuk persegi (CD 7, kl.20), (CD 7, kl.21). 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 29. Anak sedang menempel bentuk segitiga (CD 7, kl.20) 
 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 30. Kris sedang menghias mahkota yang telah dibuat (CD 7, kl.21) 

Selesai kegiatan membuat mahkota, anak dikondisikan kembali seperti awal 

duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak melakukan review dan tanya 

jawab, kemudian peneliti memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan 

pengalaman anak ketika membuat mahkota. Selanjutnya peneliti dan anak-anak 

mendiskusikan apa saja yang anak lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari 

kegiatan yang dilakukan. Pada pertemuan ini anak-anak sudah mengetahui nama 

dan bentuk segitiga ketika ditanyakan, anak-anak juga sudah mengetahui ciri-ciri 

dari bentuk segitiga dan mengetahui beberapa benda disekitar yang berbentuk 



segitiga. Saat bermain puzzle anak-anak sudah mampu menyelesaikan puzzlenya 

dan mampu mengelompokkan bentuk geometri berdasarkan ukuran. Anak-anak 

mengurutkan bentuk segitiga sesuai ukurannya dimulai dari segitiga yang paling 

kecil hingga yang paling besar (CL 7). Berikut ini adalah foto mahkota yang telah 

dibuat oleh anak-anak (CD 7, kl.22). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Hasil karya anak pada pertemuan kedua siklus II (CD 7, kl.22) 
 

3. Pertemuan 3 Siklus II 

Pertemuan ketiga siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Oktober 2020 

pada pukul 08.00 WIB di kelas  B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  

Padangsidimpuan. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama 

kolaborator bertemu terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah kertas 

origami, tali, lem, dan gunting. 

Sebelum kegiatan meronce bentuk persegi dimulai anak-anak diberikan 

kegiatan bermain puzzle bentuk geometri. Hal ini bertujuan agar anak lebih 

memahami bentuk geometri dengan kegiatan yang langsung dimainkan oleh anak. 

Saat anak bermain puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri apa saja 

yang ada di puzzle dan mengajak anak untuk mengelompokkan bentuk geometri 



yang sejenis. Kegiatan pagi dimulai setelah anak selesai bermain puzzle, kegiatan 

pagi yang dilakukan pada hari ini adalah  bermain “walking, running and jump”. 

Setelah itu, peneliti mengkondisikan anak duduk membuat lingkaran didalam kelas. 

Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, 

mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan bercakap-cakap tentang 

pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk lingkaran dengan kegiatan 

membuat ulat bulu dari kertas HVS. Selanjutnya peneliti menjelaskan karakteristik 

dari bentuk persegi yaitu terdapat empat sudut dengan panjang semua garis sama. 

Selanjutnya peneliti menanyakan satu persatu pada anak “bentuk apakah ini?”. 

Semua anak menjawab “persegi”. Selanjutnya peneliti bertanya kepada anak-anak 

“benda apa saja yang berbentuk persegi disekitar kita?” Satu persatu anak sudah 

bisa menjawab dengan cepat. Selanjutnya peneliti mereview kembali kegiatan pada 

pertemuan ketiga yang juga bertemakan persegi. Berikut ini adalah foto pada saat 

anak sedang bermain puzzle bersama (CD 8, kl.4). 

  

 
 
 
 

 

 

Gambar 32. Anak sedang bermain puzzle (CD 8, kl.4) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan. Pertama anak diberikan kertas origami yang akan 

digunting dengan bentuk persegi. Selanjutnya, anak menempel beberapa bentuk 

segitiga menggunakan tali berdasarkan ukuran besar dan kecil. Anak melaporkan 

hasil karyanya kepada peneliti ataupun kolaborator. Setelah itu peneliti membagi 



anak kedalam dua kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang anak. 

Setelah itu peneliti memberikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan 

dan mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. Berikut ini adalah 

beberapa foto pada saat anak menyelesaikan hasil karyanya (CD 8, kl.17), (CD 8, 

kl.18). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Adn sedang menggunting bentuk persegi (CD 8, kl.17) 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Anak sedang menempel bentuk persegi pada tali (CD 8, kl.18) 

Selesai kegiatan meronce bentuk, anak dikondisikan kembali seperti awal 

duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak melakukan review dan tanya 

jawab, kemudian peneliti memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan 

pengalaman anak ketika membuat roncean berbentuk persegi. Selanjutnya peneliti 

dan anak-anak mendiskusikan apa saja yang anak lakukan hari ini dan mengambil 

kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Pada pertemuan ini anak-anak sudah 

mengetahui nama dan bentuk persegi ketika ditanyakan, anak-anak juga sudah 

mengetahui ciri-ciri dari bentuk persegi dan mengetahui beberapa benda disekitar 



yang berbentuk persegi. Saat bermain puzzle anak-anak sudah mampu 

menyelesaikan puzzlenya dan mampu mengelompokkan bentuk geometri 

berdasarkan bentuknya. Anak-anak mampu mengelompokkan bentuk lingkaran, 

segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval dengan benar (CL 8). Berikut ini adalah 

foto hasil karya anak yang telah ditempel ditembok (CD 8, kl.19). 

 

 

 

 
 

Gambar 35. Hasil karya anak pada pertemuan ketiga siklus II (CD 8, kl.19) 
 

4. Pertemuan 4 Siklus II 

Pertemuan keempat siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Oktober 2020 

pada pukul 08.00 WIB di kelas B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  

Padangsidimpuan. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama 

kolaborator bertemu terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah kertas 

HVS, stempel, dan cat air. 

Sebelum kegiatan mencetak stempel dimulai anak-anak diberikan kegiatan 

bermain puzzle bentuk geometri. Hal ini bertujuan agar anak lebih memahami 

bentuk geometri dengan kegiatan yang langsung dimainkan oleh anak. Saat anak 

bermain puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri apa saja yang ada 

di puzzle dan mengajak anak untuk menebak bentuk geometri apa yang ada dalam 

flashcard. Kegiatan pagi dimulai setelah anak selesai bermain puzzle, kegiatan pagi 



yang dilakukan pada hari ini adalah  bermain mencari bentuk geometri yang 

tersembunyi. Setelah itu, peneliti mengkondisikan anak duduk membuat lingkaran di 

dalam kelas. Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa bersama, 

mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan dengan 

bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman bentuk 

persegi panjang dengan kegiatan mencetak bentuk persegi panjang. Selanjutnya 

peneliti menjelaskan karakteristik dari bentuk persegi panjang yaitu memiliki dua 

pasang garis yang berhadapan yang sama panjangnya serta mempunyai empat 

sudut. Kemudian peneliti bertanya satu persatu kepada anak tentang bentuk-bentuk 

geometri yang telah dipelajari sebelumnya dan mereview kembali kegiatan pada 

pertemuan keempat yang juga bertemakan bentuk persegi panjang. Berikut ini 

adalah foto pada saat guru melakukan kegiatan pembuka dipagi hari (CD 9, kl.9). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 36. Anak-anak berdoa bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata 
tertib (CD 9, kl.9) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan. Pertama anak diberikan kertas HVS yang akan 

dijadikan media untuk mengecap. Selanjutnya, anak mengecap beberapa bentuk 

persegi panjang menggunakan cat air. Setelah itu anak berkreasi sesuai dengan 

keinginannya. Peneliti membagi anak kedalam dua kelompok, dan setiap 

kelompoknya terdiri dari 8 orang anak. Setelah itu peneliti memberikan bahan-bahan 



yang akan digunakan dalam kegiatan dan mempersilahkan anak-anak untuk 

memulai kegiatan. Berikut ini adalah foto pada saat anak melakukan kegiatan 

mencetak bentuk persegi menggunakan cat air (CD 9, kl.15), (CD 9, kl.16). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 37. Anak mengecap beberapa bentuk persegi panjang menggunakan cat air 
(CD 9, kl.15) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 38. Anak berkreasi sesuai dengan keinginannya (CD 9, kl.16) 

Selesai kegiatan mengecap bentuk persegi panjang, anak dikondisikan 

kembali seperti awal duduk membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak 

melakukan review dan tanya jawab, kemudian peneliti memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menceritakan pengalaman anak ketika mengecap bentuk 

persegi. Selanjutnya peneliti dan anak-anak mendiskusikan apa saja yang anak 

lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan. Pada 

pertemuan ini anak-anak sudah mengetahui nama dan bentuk persegi panjang 

ketika ditanyakan, anak-anak juga sudah mengetahui ciri-ciri dari bentuk persegi 

panjang dan mengetahui beberapa benda disekitar yang berbentuk persegi panjang. 



Saat bermain puzzle anak-anak sudah mampu menyelesaikan puzzlenya dan anak 

mampu menyebutkan bentuk geometri yang telah ditemukannya. Saat kegiatan 

berlangsung anak-anak juga sudah tidak lagi membutuhkan bantuan dan arahan 

dari guru, anak-anak aktif mengerjakan hasil karya mereka sendiri (CL 9). 

 

5. Pertemuan 5 Siklus II 

Pertemuan keenam siklus II dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Oktober 2020 

pada pukul 08.00 WIB di kelas  B   RA ASYABALUNA Sabungan Jae  

Padangsidimpuan. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peneliti bersama 

kolaborator bertemu terlebih dahulu untuk mempersiapkan media yang akan 

digunakan dalam pembelajaran pemahaman bentuk geometri melalui kegiatan seni 

dan kerajinan tangan (art and craft). Adapun media yang digunakan adalah kertas 

HVS, kuas, dan cat air. 

Sebelum kegiatan melukis dimulai anak-anak diberikan kegiatan bermain 

puzzle bentuk geometri. Hal ini bertujuan agar anak lebih memahami bentuk 

geometri dengan kegiatan yang langsung dimainkan oleh anak. Saat anak bermain 

puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri apa saja yang ada di puzzle 

dan bertanya kepada setiap anak ciri-ciri khusus bentuk geometri yang telah 

dipelajari sebelumnya. Setelah itu, peneliti mengkondisikan anak duduk membuat 

lingkaran di dalam kelas. Sebelum kegiatan berlangsung, anak-anak berdoa 

bersama, mengucapkan salam, mengucapkan tata tertib kemudian dilanjutkan 

dengan bercakap-cakap tentang pembelajaran hari ini dengan tema pemahaman 

bentuk geometri dengan kegiatan melukis. Selanjutnya peneliti menjelaskan 

karakteristik dari berbagai bentuk geometri dasar diantaranya adalah lingkaran, 

segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval. Peneliti dan kolaborator menanyakan 



satu persatu kepada anak karakateristik dari berbagai bentuk geometri yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah foto pada saat anak sedang bermain 

puzzle sebelum kegiatan dimulai (CD 10, kl.6). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Anak bermain puzzle (CD 10, kl.6) 

Mengawali kegiatan pembelajaran peneliti memperlihatkan media yang akan 

digunakan pada saat kegiatan. Peneliti memberikan penjelasan kepada anak-anak 

tentang langkah-langkah kegiatan. Anak menggambar menggunakan kuas dengan 

media cat air diatas buku gambar dengan pola dasar bentuk geometri. Selanjutnya, 

anak bebas berkreasi sesuai dengan keinginanya. Setelah selesai  anak melaporkan 

dan menunjukkan hasil karya yang telah dibuatnya kepada guru. Setelah itu peneliti 

membagi anak kedalam dua kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 8 orang 

anak. Setelah itu peneliti memberikan bahan-bahan yang akan digunakan dalam 

kegiatan dan mempersilahkan anak-anak untuk memulai kegiatan. Berikut ini adalah 

beberapa foto pada saat anak mulai melukis sesuai dengan keinginannya dan hasil 

karyanya (CD 10, kl.6), (CD 10, kl.7). 

 

 

 

    
 

Gambar 40. Fad sedang melukis (CD 10, kl.6) 



 
 
 

 
 

Gambar 41. Hasil karya anak pada pertemuan keenam siklus II (CD 10, kl.7) 

Selesai kegiatan melukis, anak dikondisikan kembali seperti awal duduk 

membentuk lingkaran. Peneliti dan anak-anak melakukan review dan tanya jawab, 

kemudian peneliti memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan 

pengalaman anak ketika melukis. Selanjutnya peneliti dan anak-anak mendiskusikan 

apa saja yang anak lakukan hari ini dan mengambil kesimpulan dari kegiatan yang 

dilakukan. Pada pertemuan terakhir disiklus II peneliti  memberikan penguatan 

tentang pemahaman bentuk geometri. Anak diperbolehkan pulang ketika mereka 

sudah mampu menyebutkan bentuk-bentuk geometri dan ciri khususnya (CL 10). 

Tabel 14. Rangkuman Tindakan Proses Pembelajaran 

No.  Aspek Data Hasil Pengamatan 

1 Menyimpulkan 
(inferring) 

Pada kegiatan siklus II, peneliti dan kolaborator 
melatih anak untuk bisa memprediksi letak posisi 
dan arah kepada anak-anak dengan bernyanyi dan 
bermain pada saat kegiatan pagi. 

2 Menjelaskan 
(explaining) 

Peneliti dan kolaborator menjelaskan kepada anak 
ciri-ciri khusus dari bentuk geometri seperti 
lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang 
sebagai langkah awal dalam membangun persepsi 
anak tentang bentuk-bentuk geometri. Setelah itu 
dilakukan tanya jawab kepada anak satu persatu 
untuk melihat sejauh mana anak mampu 
memahami materi yang telah disampaikan. 

3 Menafsirkan 
(interpreting) 

Setiap anak diminta untuk menyebutkan nama 
bentuk  dan karakteristiknya serta menunjukkan 
bentuk geometri yang diinstruksikan dengan 
menggunakan flashcard. 



4 Membandingkan 
(comparing) 

Peneliti dan kolaborator melatih anak secara 
mandiri untuk mampu menggelompokkan bentuk-
bentuk geometri yang sejenis tanpa bantuan dan 
arahan. 

5 Klasifikasi 
(classifying) 

Peneliti dan kolaborator melatih anak untuk mampu 
mencocokkan bentuk geometri berdasarkan warna 
dan ukuran secara mandiri. 

6 Mencontohkan 
(exemplifying) 

Pada setiap kegiatan peneliti dan kolaborator 
melakukan tanya jawab pada setiap anak tentang 
benda-benda yang berbentuk geometri di 
lingkungan sekitar anak. 

 

c. Refleksi (Reflecting) 

 Peneliti bersama kolaborator mengadakan refleksi setiap selesai 

melaksanakan kegiatan. Refleksi ini bertujuan untuk melihat proses kegiatan pada 

hari itu dan dampaknya pada anak. Penggunaan kegiatan art and craft ternyata 

berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun. Pada Tabel 15 disajikan perhitungan data hasil post test atau setelah anak 

diberikan tindakan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.   

Tabel 15. Data Siklus II Pemahaman Bentuk Geometri87 

No Nama Responden Nilai Persentase 

1 Ras 46 90% 

2 Kris 44 86% 

3 Bel 45 88% 

4 Ama 43 84% 

5 Adn  43 84% 

6 Fad 41 80% 

7 Ris 45 88% 

8 Aur 43 84% 

Jumlah 350 686% 

Rata-rata Kelas 43.75 86% 

 Berdasarkan Tabel 15 tersebut, dapat dikemukakan bahwa hasil temuan dari 

peneliti pada siklus II dapat menjadi bahan masukan dalam proses kegiatan 

pembelajaran di   Al-Ikhlas sehingga dapat meningkatkan kualitas pemahaman anak 

 
87 Perhitungan dapat dilihat pada Lamipral Analisis Data 



ke arah yang lebih baik.   Berdasarkan asesmen akhir pemahaman bentuk geometri 

anak usia 5-6 tahun dan hasil pengamatan pada siklus I, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan pemahaman bentuk geometri anak yang berdasarkan data yang 

didapat terlihat adanya peningkatan. Peningkatan dapat dilihat dari hasil 

perbandingan antara pemahaman bentuk geometri anak sebelum diberi tindakan 

dan sesudah diberi tindakan berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil 

pengamatan pada siklus I terlihat adanya perubahan pemahaman bentuk geometri 

anak yang lebih baik dibandingkan pre-test. Skor yang diperoleh dari data 

pemahaman bentuk geometri pada awal siklus I terhadap 8 responden didapat skor 

maksimum 46 dan skor minimum 41, skor rerata atau mean adalah 43,75.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan kolaborator dari instrumen 

pemantau tindakan kelas dapat dipaparkan pengamatan dari instrumen tindakan 

kelas dilihat dari aktivitas kegiatan peneliti dan anak, sebagai berikut: 

Tabel 16. Hasil Temuan Pada Siklus II 

Responden Proses Pembelajaran Dampak 

1 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.   

2 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
menyimak dan mendengarkan 
instruksi dan penjelasan dari dan 
berinteraksi secara aktif kepada 
guru dan teman lainnya. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 



dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.   

3 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
sudah mulai aktif pada saat 
kegiatan tanya jawab, namun 
anak mampu mengikuti seluruh 
kegiatan yang diberikan dengan 
baik. Anak paham akan instruksi 
yang diberikan pada setiap 
kegiatan.  

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.   

4 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.   

5 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
mengikuti kegiatan dengan baik. 
Anak diberikan stimulasi dan 
penguatan secara konsep. 
Kolaborator dan peneliti juga aktif 
berinteraksi dengan anak. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.   

6 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
sudah mulai memperhatikan guru 
dan pemberian instruksi cukup 
dilakukan sekali. Anak sudah 
terlihat mampu secara mandiri 
melakukan kegiatan yang 
diberikan. 

Anak masih membutuhkan 
bantuan guru dalam 
memprediksi hubungan 
ruang/spasial, menjelaskan 
bentuk geometri dua dimensi 
dengan karakteristiknya, 
mengenali dan menamai bentuk 
geometri, mencocokkan bentuk 
geometri berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 



geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.   

7 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar.  

8 Pada pertemuan 1 siklus II, anak 
aktif dan gembira mengikuti 
setiap kegiatan. Anak 
mendengarkan dan menyimak 
apa yang diinstruksikan oleh 
guru. Anak sering bertanya 
tentang materi yang disampaikan. 

Anak mampu memprediksi 
hubungan ruang/spasial, 
menjelaskan bentuk geometri 
dua dimensi dengan 
karakteristiknya, mengenali dan 
menamai bentuk geometri, 
mencocokkan bentuk geometri 
berdasarkan beberapa 
karakteristik, menggelompokkan 
bentuk geometri yang sejenis, 
dan menyebutkan bentuk 
geometri yang ada dalam 
lingkungan sekitar. 

 Berdasarkan Tabel 16, peneliti dan kolaborator melihat data asesmen 

pemahaman bentuk geometri anak mengalami peningkatan. Berdasarkan 

penjelasan sebelumnya pada refleksi tindakan siklus I diketahui bahwa aspek 

menyimpulkan (inferring) yaitu ‘memprediksi hubungan  ruang/spasial’, ada 

beberapa anak yang masih membutuhkan bantuan guru dalam menyebutkan posisi 

letak dan arah. Setelah di laksankannya siklus II, semua anak dapat menyebutkan 

dan menunjukkan posisi atas bawah dengan benar. Selain itu anak juga sudah 

mampu menyebutkan dan menunjukkan arah kanan, kiri, depan, dan belakang 

secara mandiri.     

 Selanjutnya aspek menjelaskan (explaining), diketahui bahwa pada siklus I 

indikator ‘menjelaskan bentuk geometri dua dimensi dengan karakteristiknya’ belum 

dapat terlihat karena banyaknya anak yang belum mengetahui ciri khusus atau 



karakteristik dari beberapa bentuk geometri yang ditanyakan. Setelah anka-anak 

mengikuti siklus II, anak-anak mampu menjelaskan ciri khusus atau karakteristik 

bentuk geometri. 

 Aspek menafsirkan (interpreting) dalam indikator ‘mengenali dan menamai 

bentuk geometri dua dimensi’ juga terlihat meningkat pada siklus II, tidak ada lagi 

anak-anak yang salah dalam menyebutkan nama-nama bentuk geometri yang 

ditunjukkan. Sebelumnya pada siklus I anak-anak masih sering menyebut bentuk 

persegi dengan kotak dan menyebut bentuk lingkaran dengan bulat. 

 Pada aspek membandingkan (comparing) dalam indikator ‘mencocokkan 

bentuk geometri dua dimensi berdasarkan beberapa karakteristik’ belum terlihat 

adanya perkembangan pada siklus I. anak-anak masih mengalami kesulitan dalam 

melakukan kegiatan ini. Setelah mengikuti tindakan pada siklus II, anak-anak sudah 

mampu mencocokkan bentuk geometri berdasarkan warna dan ukuran secara 

mandiri. 

 Selanjutnya pada aspek klasifikasi (classifying) dalam indikator 

‘menggelompokkan bentuk geometri dua dimensi’ terlihat adanya peningkatan 

dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus II anak-anak telah mampu 

mengelompokkan bentuk geometri yang sejenis sesuai dengan apa yang diarahkan. 

Anak-anak tidak lagi mengalami kesulitan dalam menggelompokkan bentuk 

lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Pada aspek yang terakhir 

yaitu aspek mencontohkan (exemplifying) yaitu ‘menyebutkan bentuk geometri 

dalam lingkungan’ terlihat meningkat. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil 

tindakan pada siklus I dimana sebelumnya anak hanya diam tanpa menjawab benda 

apa saja yang ada di lingkungan sekitar yang menggunakan bentuk geometri. 

Setelah di laksankannya siklus II, anak-anak sudah mampu menyebutkan benda-



benda disekitar yang menggunakan konsep geometri. Anak-anak mempunyai 

jawaban yang bervariasi atas pertanyaan yang diajukan. 

 Pada akhir siklus II peneliti bersama kolaborator melakukan perhitungan 

terhadap hasil observasi pemahaman bentuk geometri anak. Berdasarkan data hasil 

tindakan penggunaan kegiatan art and craft dan pengamatan terhadap pemahaman 

bentuk geometri yang telah dilakukan terhadap 8 anak sebagai responden, maka 

dapat diketahui bahwa pemahaman bentuk geometri anak telah mencapai kriteria 

peningkatan yang telah disepakati sebelumnya bersama kolaborator sebesar 71%. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus II terjadi peningkatan pemahaman 

bentuk geometri anak yang sebesar 86%. Pada siklus I diperoleh prosentase 

sebesar 61%. Peningkatan tersebut didapatkan dengan membandingkan prosentase 

hasil akhir siklus I dengan prosentase akhir pada siklus II.    

 Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa kegiatan seni dan kerajinan tangan 

(art and craft) dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 

tahun. Peneliti dan kolaborator menyimpulkan bahwa penelitian tindakan ini 

mengalami kenaikan. Meskipun masih terdapat satu orang anak yang memiliki skor 

terendah yaitu Fad sebesar 41. Hal ini dikarenakan kurangnya keaktifan anak saat 

kegiatan art and craft berlangsung maupun saat kegiatan tanya jawab dan kegiatan 

pagi sehingga Fad belum menyebutkan ciri khusus atau karakteristik dari bentuk 

geometri yang ditanyakan sehingga masih membutuhkan bantuan dari guru. Hasil 

yang didapat pada siklus II sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan karena 

prosentase yang didapat sudah melebihi batas minimum yang ditentukan 

sebelumnya yaitu sebesar 71%, maka penelitian tindakan ini dihentikan karena 

sudah dianggap cukup.  

B. Analisis Data 



 Setelah dilakukan berbagai kegiatan dan kegiatan pra penelitian sampai 

diberikan tindakan pada siklus I dan II diperoleh data-data dari asesmen akhir pada 

siklus I dan II tentang perkembangan pemahaman bentuk geometri anak untuk 

melihat kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) terhadap perkembangan 

pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di Kelompok B   Al-Ikhlas, 

Salemba Tengah. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis 

data secara kuantitatif dan kualitatif. 

 

1. Analisis Data Kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian 

yang dilakukan dan diolah berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

prosentase kenaikan siklus I dan II sebesar 71% dari 8 responden dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

    

SR  = Skor rata-rata kelas 
Sm = Skor maksimal 
St   = Skor total semua siswa 

 Analisa data pada siklus I dan II dilihat dari lembar observasi pada asesmen 

akhir pemahaman bentuk geometri yang disajikan dalam bentuk matrik terlampir. 

Pada matrik pemahaman bentuk geometri awal siklus I menunjukkan hasil asesmen 

akhir pemahaman bentuk geometri yang didapat sudah cukup baik. Prosentase 

kenaikan yang didapat pada siklus I adalah 61%. Sedangkan pemahaman bentuk 

geometri anak pada akhir siklus II rata-rata 86%. Hal ini menunjukkan peningkatan 

dari kondisi awal data diatas dapat dilihat adanya peningkatan dalam pemahaman 

bentuk geometri. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 17 dibawah ini: 

Tabel 17. Data Perkembangan Pemahaman Bentuk Geometri Anak Usia 5-6 



Tahun88 
 

Responden Pretest Siklus I Siklus II Keterangan 

Nilai Prosen Nilai Prosen Nilai Prosen 

Ras 
26 50% 35 68% 46 90% 

Meningkat 

Kris 
25 49% 30 58% 44 86% 

Meningkat 

Bel 
20 39% 29 56% 45 88% 

Meningkat 

Ama 
27 52% 32 62% 43 84% 

Meningkat 

Adn 
20 39% 31 60% 43 84% 

Meningkat 

Fad 
21 41% 29 56% 41 80% 

Meningkat 

Ris 
25 49% 31 60% 45 88% 

Meningkat 

Aur 
24 47% 32 62% 43 84% 

Meningkat 

Jumlah 188 
368% 

249 
488% 

350 
686% 

Meningkat 

Rata-rata X1=46% X2=61% X3=86%  

 
 Berdasarkan Tabel 17, apabila dibandingkan dengan pemahaman bentuk 

geometri anak yang terdapat pada pra penelitian, siklus I, dan siklus II, maka dapat 

dilihat adanya peningkatan. Jika dilihat dari data yang diperoleh adanya peningkatan 

siklus I dari pra penelitian sebesar 15%, dan peningkatan siklus II dari siklus I 

sebesar 25%. Hal ini dapat dilihat dari skor yang diperoleh oleh setiap anak tampak 

semakin meningkat. Adapun data hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk 

grafik sebagai berikut yang terlihat pada Grafik 1. 

Grafik 1 
Perkembangan Pemahaman Bentuk Geometri Anak Usia 5-6 Tahun  

Per-individu 

 
88 Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran Analisis Data 



 

 Data diatas menunjukkan adanya peningkatan pemahaman bentuk geometri 

dari pra penelitian, siklus I, dan siklus II. Data ini diperoleh dari tiap indikator yang 

diberikan pada anak yang perolehan hasilnya berbeda-beda tiap anak. Dengan 

kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) guru dapat memfasilitasi anak 

dalam pembelajaran pemahaman bentuk geometri lebih optimal. Berikut ini adalah 

data hasil peningkatan yang dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut 

yang terlihat pada Grafik 2. 

Grafik 2  
Perkembangan Pemahaman Bentuk Geometri Anak Usia 5-6 Tahun 

Pra Penelitian hingga Siklus II 

 

 Setelah melakukan berbagai kegiatan mulai dari pra penelitian sampai 



diberikan tindakan pada siklus I dan siklus II diperoleh data dan hasil observasi 

pemahaman bentuk geometri pada siswa kelompok B di   Al-Ikhlas. Berdasarkan 

hasil observasi tersebut kemudian dilakukan analisis data secara kuantitatif sebagai 

bentuk pengujian hipotesis tindakan dengan menggunakan prosentase minimun 

sebesar 71% untuk melihat pengaruh pemberian tindakan melakui kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft) terhadap peningkatan pemahaman bentuk geometri 

siswa kelompok B di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  Padangsidimpuan. 

Dengan demikian telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari pemahaman 

bentuk geometri anak dari pra penelitian ke siklus I, dan dari siklus I ke siklus II. 

2. Analisis Data Kualitatif  

 Secara keseluruhan data diperoleh dari berbagai sumber yaitu dari catatan 

lapangan, catatan dokumentasi, dan catatan wawancara. Adapun penyesuaian data 

penelitian ini melalui tiga tahap yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi: 

1. Menyimpulkan (inferring) 

a. Reduksi Data 

 Kegiatan pagi pada pertemuan ini diawali dengan bernyanyi lagu 

“sekuntum bunga” untuk mengenalkan arah kanan, kiri, depan, belakang, 

atas dan bawah (CL2,p.2,kl.2). Pada saat kolaborator mengangkat tangan 

ke kanan masih ada beberapa anak yang salah mengangkat tangannya 

(CL2,p.2,kl.3). Kolaborator meminta Fad untuk mengangkat tangan kanan, 

kemudian Fad mengangkat tangan kirinya “bukan yang itu tapi tangan yang 

untuk makan” kemudian Fad mengangkat tangan kanan dengan benar. 

(CWA2,kl.1). Kolaborator mengulang kegiatan tersebut sampai semua anak 

mengarahkan tanggannya sesuai instruksi yang diberikan (CL2,p.2,kl.4).  

Saat kegiatan art and craft berlangsung, ada beberapa anak yang masih 



salah dalam melipat kertas origami dan membutuhkan bantuan 

(CL2,p.4,kl.1). Peneliti memberikan arahan agar anak dapat menyelesaikan 

pekerjaannya (CL2,p.4,kl.2). Fad dan Aur masih terbalik melipat origami dan 

masih kesulitan membedakan arah atas dan bawah (CL2,p.5,kl.3). Kegiatan 

selanjutnya adalah membuat tikus dari kertas HVS dimulai, anak berbaris di 

aula depan kelas untuk melakukan kegiatan pagi yaitu bernyanyi dan 

bermain permainan sederhana (CL4,p.2,kl.1). Kegiatan pagi selanjutnya 

adalah bernyanyi lagu “rolly polly” untuk mengajarkan anak tentang konsep 

arah (CL4,p.2,kl.2). Peneliti meminta semua anak untuk melompat ke depan 

dan kebelakang (CL4,p.2,kl.3). Selanjutnya bergeser ke arah kanan dan kiri 

(CL4,p.2,kl.4). Peneliti meminta anak bergeser ke arah kanan “Sekarang 

bergeser ke kanan semuanya”. Ras dan Adn bertabrakan karena Ras 

bergeser ke arah kanan dan Adn bergeser ke arah kiri. Ras berkata “Aduh, 

kamu kesana gesernya bukan kesini” (CWA4,kl.1). Kegiatan pagi yang 

dilakukan selanjutnya adalah bernyanyi lagu “pinokio” untuk mengajarkan 

anak konsep hubungan ruang (CL5,p.2,kl.2). Saat peneliti berkata 

“everybody in” maka anak-anak maju ke depan, jika peneliti berkata 

“everybody out” maka anak-anak mundur ke belakang (CL5,p.2,kl.3). Semua 

anak mampu melakukannya dengan benar tanpa ada yang salah dalam 

bergerak (CL5,p.2,kl.4). Pada saat anak bermain puzzle, peneliti bertanya 

kepada anak bentuk geometri apa saja yang ada di puzzle dan mengajak 

anak untuk bernyanyi lagu “Rolly Polly” untuk menguatkan kembali konsep 

hubungan spasial (CL11,p.2,kl.3). Anak-anak dibagi kedalam empat 

kelompok dimana masing-masing kelompok diberikan instruksi yang 

berbeda. (CL11,p.2,kl.4). Peneliti meminta satu kelompok untuk 



mecontohkan arah dan letak dengan melompat ataupun bergeser 

(CL11,p.2,kl.4). Anak-anak mampu melakukan instruksi dengan benar 

(CL11,p.2,kl.5).   

b. Display Data 

 Sebagian besar anak sudah mampu menyimpulkan dan menunjukkan posisi 

atas dan bawah dengan benar, selain itu anak juga dapat menyimpulkan 

dan menunjukkan arah kanan, kiri, depan, dan belakang dengan benar. Hal 

ini dapat terlihat pada saat kegiatan pagi dan wawancara secara individual 

yang dilakukan pada tiap anak. Walaupun pada siklus I ada anak yang 

masih membutuhkan bantuan untuk mengetahui arah dan letak yang benar. 

Fad dan Adn masih kesulitan dalam menentukan arah dan posisi begitu juga 

pada saat kegiatan art and craft berlangsung Fad dan Adn terkadang masih 

salah dalam melipat ataupun menggunting. Dalam aspek menyimpulkan 

(inferring) hanya Fad dan Adn yang masih keliru dalam menunjukkan arah 

dan letak, selebihnya anak-anak sudah memahaminya dengan baik.  

 

c. Verifikasi  

 Secara kualitatif, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siklus I 

kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Setelah memahami  konsep arah 

dan letak melalui bermain pada kegiatan pagi anak-anak mampu 

menyimpulkan serta menunjukkan arah kanan, kiri, depan, belakang dengan 

benar serta posisi atas dan bawah dengan baik. Perkembangan ini teramati 

pada saat anak-anak bermain, untuk lebih memahami konsep ini peneliti 

melakukan wawancara pada setiap anak untuk mengembangkan kesadaran 

akan hubungan ruang dan spasial. Melalui kegiatan ini anak-anak mampu 



menunjukkan arah dan letak secara mandiri.  

 

2. Menjelaskan (explaining) 

a. Reduksi Data  

 Pada siklus I peneliti menjelaskan karakteristik dan ciri khusus bentuk 

lingkaran yaitu lingkaran merupakan garis yang melengkung secara 

beraturan hingga berbentuk melingkar (CL1,p.2,kl.4). Peneliti menjelaskan 

bahwa ciri khusus dari bentuk segitiga adalah adanya tiga garis lurus dan 

tiga sudut (CL2,p.2,kl.7). Peneliti menjelaskan karakteristik dari bentuk 

persegi yaitu terdapat empat sudut dengan panjang semua garis sama 

(CL3,p.2,kl.5). Selanjutnya peneliti menanyakan satu persatu pada anak 

“bentuk apakah ini?”. Anak-anak masih menjawab bentuk tersebut adalah 

kotak (CL3,p.2,kl.6). “Ini bukan kotak tapi persegi” peneliti memberikan 

penjelasan kepada anak (CWA3,kl.1). Selanjutnya peneliti menjelaskan 

karakteristik dari bentuk persegi panjang yaitu memiliki dua pasang garis 

yang berhadapan yang sama panjangnya serta mempunyai empat sudut 

(CL4,p.2,kl.5).  Peneliti menjelaskan karakteristik dari bentuk oval yaitu 

bentuk yang menyerupai  lingkaran  yang  telah dipanjangkan ke satu arah 

(CL5,p.2,kl.7). Pada pertemuan terakhir di siklus I, peneliti menjelaskan 

karakteristik dari berbagai bentuk geometri dasar diantaranya adalah 

lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval (CL6,p.2,kl.5). Peneliti 

dan kolaborator menanyakan satu persatu kepada anak karakateristik dari 

berbagai bentuk geometri yang telah dijelaskan sebelumnya (CL6,p.2,kl.6). 

Kolaborator bertanya pada Ras dengan menggunakan flashcard “bentuk 

apakah ini?” Ras menjawab “itu lingkaran bu, karena tidak ada garis lurusnya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran


terus melingkar gitu” (CWA6,kl.1). Selanjutnya pertayaan ditujukan kepada 

Kris “kalau yang ini namanya bentuk apa?” Kris menjawab “itu segitiga, yang 

lancipnya ada tiga” (CWA6,kl.2). “Fad ini bentuk apa ya?” Fad menjawab 

“kotak” (CWA6,kl.3).   

 Pada siklus II peneliti menjelaskan karakteristik dan ciri khusus bentuk 

lingkaran yaitu lingkaran merupakan garis yang melengkung secara 

beraturan hingga berbentuk melingkar (CL7,p.2,kl.7). Peneliti menjelaskan 

bahwa ciri khusus dari bentuk segitiga adalah adanya tiga garis lurus dan 

tiga sudut (CL8,p.2,kl.7). Selanjutnya peneliti menjelaskan karakteristik dari 

bentuk persegi yaitu terdapat empat sudut dengan panjang semua garis 

sama (CL9,p.2,kl.7). Selanjutnya peneliti menjelaskan karakteristik dari 

bentuk persegi panjang yaitu memiliki dua pasang garis yang berhadapan 

yang sama panjangnya serta mempunyai empat sudut (CL10,p.2,kl.7). 

Selanjutnya peneliti menjelaskan karakteristik dari bentuk oval yaitu bentuk 

yang menyerupai  lingkaran yang telah dipanjangkan ke satu arah 

(CL11,p.2,kl.8). Selanjutnya peneliti menjelaskan karakteristik dari berbagai 

bentuk geometri dasar diantaranya adalah lingkaran, segitiga, persegi, 

persegi panjang, dan oval (CL12,p.2,kl.6).  

 

 

 

 

 

 

b. Display Data 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran


 Pada setiap pertemuan peneliti menjelaskan karakteristik dari bentuk persegi 

yang akan disampaikan pada hari itu melalui kegiatan art and craft. Peneliti 

menjelaskan bentuk geometri melalui media gambar berupa flashcard 

maupun puzzle. Bentuk yang dijelaskan antara lain bentuk lingkaran, 

segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval. Indikator terkait anak mampu 

menjelaskan bentuk geometri terlihat pada saat peneliti sedang menjelaskan 

dan membahas materi berbagai bentuk geometri. Dari hasil kegiatan ini 

peneliti bisa melihat sejauh mana anak dapat memahami apa yang telah 

dijelaskan dengan cara bertanya satu persatu pada anak tentang karakeristik 

dari berbagai bentuk geometri. Beberapa anak seperti Fad dan Adn masih 

menyebutkan bentuk persegi sebagai kotak dan bentuk lingkaran sebagai 

bulat. Hal ini dapat di atasi dengan pendekatan secara individual kepada 

anak yang belum memahami karakteristik bentuk geometri dengan cara 

melakukan penguatan pada saa kegiatan art and craft selesai. 

c. Verifikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan melalui reduksi data dan 

display data dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman 

bentuk geometri pada aspek menjelaskan (explaining). Hal ini dapat dilihat 

selama pertemuan dari siklus I dan siklus II. Anak menunjukkan 

kemampuannya dalam memahami dan menjelaskan bentuk geometri beserta 

karakteristiknya melalui penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Anak 

mampu menjawab dengan tegas pertanyaan yang disampaikan mengenai 

karakteristik bentuk geometri. Hal ini menunjukkan anak memahami materi 

yang disampaikan dengan baik, sehingga kemampuan anak dalam 

memahami karakteristik bentuk geometri meningkat. 



3. Menafsirkan (interpreting)    

a. Reduksi Data 

 Kegiatan pagi yang dilakukan pada hari ini adalah melompat pada bentuk 

geomteri yang diinstruksikan menggunakan flashcard (CL3,p.2,kl.2). 

Kemudian peneliti bertanya satu persatu kepada anak tentang bentuk-

bentuk geometri yang telah dipelajari sebelumnya dengan menggunakan 

flashcard agar anak mudah memahami dan mengenali bentuk-bentuk 

geometri (CL4,p.2,kl.6). Sebelum kegiatan dimulai peneliti menanyakan satu 

persatu pada anak “bentuk apakah ini?” (CL1,p.2,kl.5). Ada beberapa anak 

yang masih menjawab bulat dan ada beberapa anak yang masih diam ketika 

ditanya (CL1,p.2,kl.6). Selanjutnya peneliti menanyakan kembali “bentuk 

apakah ini?” (CL2,p.2,kl.8). Ris menjawab “itu lonjong eh bukan itu oval“ Fad 

masih diam ketika ditanya (CL2,p.2,kl.9). Peneliti melanjutkan 

pertanyaannya menggunakan flashcard “bentuk apakah ini?” (CL7,p.2,kl.8). 

Semua anak menjawab “lingkaran” (CL7,p.2,kl.9). Selanjutnya peneliti 

menanyakan satu persatu pada anak “bentuk apakah ini?” (CL8,p.2,kl.8). 

Semua anak menjawab “segitiga” (CL8,p.2,kl.9). Selanjutnya peneliti 

menanyakan satu persatu pada anak “bentuk apakah ini?” (CL9,p.2,kl.8). 

Semua anak menjawab “persegi” (CL9,p.2,kl.9). 

 

 

 

 

 

b. Display Data 



 Dalam beberapa kali pertemuan Fad, Adn, dan Bell masih terdiam ketika 

ditanyakan bentuk apakah yang ada di dalam flashcard. Fad, Adn, dan Bell 

masih keliru menyebutkan oval sebagai lingkaran dan persegi sebagai kotak 

serta lingkaran sebagai bulat. Setelah diberikan penguatan dan motivasi, 

pada siklus II anak-anak tersebut sudah mampu menyebutkan nama dan 

menunjukkan bnetuk geometri dengan benar. Dalam membantu anak 

memahami konsep ini, kegiatan dilakukan dengan cara bermain dengan 

mencari bentuk-bentuk dalam flashcard yang ada disekitar anak. 

 

c.  Verifikasi 

 Untuk mengembangkan aspek menafsirkan, pada beberapa pertemuan 

peneliti memberikan variasi kegiatan menggunakan flashcard dalam 

kegiatan permainan. Dalam kegiatan permainan anak akan lebih mudah 

menafsirkan bentuk geometri yang mereka temukan dengan cara 

membandingkannya dengan bentuk lainnya berdasarkan ciri-ciri khusus 

yang telah dipahaminya. Pada pertemuan di siklus II, anak-anak sudah 

mampu mengenali dan menyebutkan nama dari bentuk yang ditunjukkan 

maupun bentuk yang mereka temukan pada saat permainan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemahaman anak dalam mengenali dan menyebutkan 

bentuk geometri telah berkembang. 

 

4. Membandingkan (comparing) 

a. Reduksi Data 

 Saat anak bermain puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri 

apa saja yang ada di puzzle dan mengarahkan anak untuk 



menggelompokkan bentuk-bentuk geometri berdasarkan warna 

(CL7,p.2,kl.3). Pada pertemuan ini anak-anak sudah mengetahui nama dan 

bentuk geometri ketika ditanyakan, anak-anak juga sudah mengetahui ciri-ciri 

dari bentuk geometri (CL7,p.5,kl.1). Saat bermain puzzle anak-anak sudah 

mampu menyelesaikan puzzlenya dan mampu mengelompokkan bentuk 

geometri berdasarkan warna (CL7,p.5,kl.2). Anak-anak mampu 

mengelompokkan bentuk lingkaran berwarna merah, lingkaran berwarna 

kuning dan lingkaran berwarna biru dikelompokkan kedalam gelas yang 

berbeda (CL7,p.5,kl.3). Saat anak bermain puzzle, peneliti bertanya kepada 

anak bentuk geometri apa saja yang ada di puzzle dan mengurutkan bentuk 

geometri berdasarkan ukuran (CL8,p.2,kl.3). Anak-anak sudah mampu 

menyelesaikan puzzlenya dan mampu mengelompokkan bentuk geometri 

berdasarkan ukuran (CL8,p.4,kl.5). Anak-anak mengurutkan bentuk segitiga 

sesuai ukurannya dimulai dari segitiga yang paling kecil hingga yang paling 

besar (CL8,p.4,kl.6). 

b. Display Data 

 Stimulasi yang diberikan oleh guru adalah dengan melakukan permainan 

sederhana pada saat kegiatan pagi setelah anak bermain puzzle, guru 

meminta anak untuk menggelompokan bentuk geometri berdasarkan warna. 

Anak-anak mampu mengelompokkan bentuk lingkaran berwarna merah, 

lingkaran berwarna kuning dan lingkaran berwarna biru dikelompokkan 

kedalam gelas yang berbeda. Selain itu anak-anak juga mampu 

menggelompokkan bentuk geometri berdasarkan ukuran. Anak-anak 

mengurutkan bentuk segitiga sesuai ukurannya dimulai dari segitiga yang 

paling kecil hingga yang paling besar. 



c. Verifikasi 

 Pada beberapa pertemuan sebelum kegiatan dimulai peneliti bersama anak-

anak melakukan kegiatan mencocokkan bentuk geometri berdasarkan 

bentuk dan warna. Dari hasil kegiatan tersebut anak-anak terlihat mampu 

mengelompokkan bentuk geometri sesuai dengan apa yang telah 

diinstruksikan. Anak-anak secara mandiri dapat menggelompokkan bentuk 

geometri berdasarkan beberapa isntruksi sekaligus. Sebagai contoh anak 

telah mampu menggelompokkan bentuk segitiga berwarna merah dengan 

ukuran paling besar. 

 

5. Klasifikasi (classifying) 

a. Reduksi Data 

 Saat anak bermain puzzle, peneliti bertanya kepada anak bentuk geometri 

apa saja yang ada di puzzle dan mengajak anak untuk mengelompokkan 

bentuk geometri yang sejenis (CL9,p.2,kl.3). Anak-anak sudah mampu 

menyelesaikan puzzlenya dan mampu mengelompokkan bentuk geometri 

berdasarkan bentuknya (CL9,p.4,kl.5). Anak-anak mampu mengelompokkan 

bentuk lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval dengan benar 

(CL9,p.4,kl.6). Kegiatan pagi dimulai setelah anak selesai bermain puzzle, 

kegiatan pagi yang dilakukan pada hari ini adalah  bermain mencari bentuk 

geometri yang tersembunyi (CL10,p.2,kl.4). Saat bermain puzzle anak-anak 

sudah mampu menyelesaikan puzzlenya dan anak mampu menyebutkan 

dan mengelompokkan bentuk geometri yang telah ditemukannya 

(CL10,p.4,kl.5). 

b. Display Data 



 Stimulasi yang diberikan oleh guru adalah dengan melakukan permainan 

sederhana dengan mencari bentuk geometri yang sejenis kemudian 

dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Hal ini bertujuan agar anak mampu 

membedakan bentuk geometri yang satu dengan bentuk geometri yang 

lainnya berdasarkan karakteristik yang telah dipahaminya. 

 

c. Verifikasi 

 Berdasarkan hasil pengamatan anak-anak telah mampu menggelompokkan 

bentuk geometri sesuai dengan bentuknya. Anak-anak tidak lagi kesulitan 

dalam menentukan bentuk apakah yang telah ditemukannya tersebut. 

Walaupun pada pertemuan awal masih ada anak yang kesulitan dalam 

mengelompokkannya, melalui stimulasi yang diberikan setiap hari maka 

anak-anak telah mampu secara mandiri menggelompokkan bentuk geometri 

yang sejenis. 

 

6. Mencontohkan (examplifying) 

a. Reduksi Data 

 Peneliti bertanya kepada anak-anak “benda apa saja yang berbentuk 

lingkaran di sekitar kita?” Krisna menjawab “jam dinding, kancing, bola juga 

bentuknya lingkaran” (CL1,p.2,kl.7). Kemudian  peneliti bertanya “benda apa 

saja yang berbentuk segitiga di sekitar kita?”  ada beberapa anak yang 

menjawab atap rumah, mainan, dan sebagian besar anak masih terdiam 

(CL2,p.2,kl.10).  “Benda apa saja yang berbentuk segitiga di sekitar kita?”  

ada beberapa anak yang menjawab lantai, loker, jendela, dan balok kayu 

(CL3,p.2,kl.7). Selanjutnya peneliti bertanya kepada anak-anak “benda apa 



saja yang berbentuk lingkaran di sekitar kita?” Satu persatu anak sudah bisa 

menjawab dengan cepat (CL7,p.2,kl.10).   

b. Display Data 

 Stimulasi yang diberikan oleh guru adalah dengan melakukan tanya jawab 

pada setiap pertemuan mengenai benda-benda dilingkungan sekitar yang 

menggunakan konsep geometri. Anak diajak untuk mengamati lingkungan 

sekitar untuk melihat bentuk-bentuk geometri yang digunakan dalam elemen 

kehidupan. Anak-anak diminta untuk melihat secara nyata bahwa konsep 

bentuk geometri banyak sekali digunakan dalam bidang kehidupan.  

c. Verifikasi 

 Pada setiap kegiatan peneliti menanyakan dan memberikan pemahaman 

bahwa banyak sekali bentuk geometri yang dituangkan dalam kehidupan. 

Peneliti memberikan penjelasan kepada anak bentuk-bentuk geometri apa 

saja yag banyak digunakan dalam elemen kehidupan, dengan cara 

mengajak anak untuk melihat lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar anak 

mampu melihat secara nyata bahwa konsep bentuk geometri banyak 

terdapat di sekitar lingkungan anak, contohnya dalam lingkungan terdekat 

seperti dikelas dan dirumah. 

C. Interpretasi Hasil Analisis  

 Data penelitian menunjukkan hasil tindakan kegiatan art and craft pada siklus 

II melebihi batas minimal yang telah disepakati yaitu sebesar 84%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 71% bahkan melampaui target keberhasilan penelitian. 

Berdasarkan hasil analisa dapat diinterpretasikan dalam Tabel 18. 

Tabel 18. Hasil Interpretasi Data 



No. Siklus Hasil Rata-rata 
Pemahaman 

Bentuk 
Geometri 

Interpretasi Hasil Analisis 

1 Awal  46% Hasil rata-rata pemahaman bentuk 
geometri anak termasuk dalam kriteria 
pemahaman bentuk geometri rendah  

2 Siklus I 61% Hasil rata-rata pemahaman bentuk 
geometri anak termasuk dalam kriteria 
pemahaman bentuk geometri rendah 

3 Siklus II 86% Hasil rata-rata pemahaman bentuk 
geometri anak termasuk dalam kriteria 
pemahaman bentuk geometri tinggi 

 

 Mengacu pada data interpretasi hasil analisis telah terjadi adanya peningkatan pada 

pemahaman bentuk geometri anak setelah diberikannya tindakan berupa kegiatan 

art and craft. Berdasarkan hasil prosentase yang didapat pada akhir siklus II maka 

peneliti dan kolaborator telah merasa ada ketercapaian yang dirasa cukup, sehingga 

peneliti dan kolaborator memutuskan untuk menghentikan penelitian pada akhir 

siklus II. Dengan demikian hipotesis tindakan yang menyatakan bahwa kegiatan art 

and craft dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun 

dapat diterima. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu kegiatan art and 

craft harus tetap dilakukan agar pemahaman bentuk geometri anak dapat terus 

berkembang secara optimal.  

 

D. Temuan Teoritis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan 

telah terlihat peningkatan yang baik pada pemahaman bentuk geometri anak usia 5-

6 tahun di   Al-Ikhlas, Salemba Tengah,  Padangsidimpuan. Hal ini dapat terlihat 

pada setiap aspeknya yaitu pada aspek menyimpulkan (inferring), menjelaskan 

(explaining), menafsirkan (interpreting), membandingkan (comparing), klasifikasi 

(classifying), dan mencontohkan (exemplifying). 



1. Aspek Menyimpulkan (Inferring) 

  Dalam revisi Taksonomi Bloom, pemahaman (understand) merupakan salah 

satu bagian dari dimensi proses kognitif. Pemahaman terjadi ketika seseorang 

dapat membangun makna dari pesan pembelajaran yang dapat berupa 

komunikasi lisan, tertulis, dan grafis. Pemahaman (understand) dibagi menjadi 7 

kategori diantaranya adalah: (1) menafsirkan (interpreting), yaitu kemampuan 

mengubah informasi dari satu bentuk representasi ke bentuk lain; (2) 

mencotohkan (exemplifying), yaitu kemampuan memberikan contoh spesifik 

atau perumpaan dari konsep yang umum atau dari prinsip tertentu; (3) klasifikasi 

(classifying) yaitu kemampuan mengenali bahwa sesuatu termasuk dalam 

kategori tertentu; (4) merangkum (summarizing), yaitu kemampuan membuat 

pernyataan yang merupakan wakil dari informasi tertentu atau membuat 

abstraksi dari sesuatu yang general; (5) menyimpulkan (inferring), yaitu 

kemampuan memberikan gambaran kesimpulan logis dari informasi yang 

disajikan; (6) membandingkan (comparing), yaitu kemampuan mendeteksi 

keterkaitan antara dua objek; (7) menjelaskan (explaining), yaitu kemampuan 

untuk menemukan sebab akibat dari suatu peristiwa. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di di   Al-Ikhlas, Salemba 

Tengah,  Padangsidimpuan telah memiliki kemampuan dalam aspek 

menyimpulkan (inferring). Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada 

siklus II, kegiatan art and craft berlangsung dengan baik. Hal tersebut terlihat 

semakin berkembangnya pemahaman bentuk geometri anak dalam 

memprediksi hubungan ruang/spasial dalam aspek menyimpulkan (inferring). 

Anak terlihat sudah mampu menunjukkan dengan benar posisi letak atas dan 

bawah, begitu juga dengan konsep arah kanan, kiri, depan, dan belakang.   



  Stimulasi yang diberikan oleh peneliti adalah dengan mengajak anak bermain 

dan bernyanyi lagu dan permainan yang mengenalkan konsep arah. Melalui 

kegiatan ini anak dapat menyimpulkan posisi/letak yang benar. Sebagian besar 

anak sudah mampu menyimpulkan dan menunjukkan posisi atas dan bawah 

dengan benar, selain itu anak juga dapat menyimpulkan dan menunjukkan arah 

kanan, kiri, depan, dan belakang dengan benar. Hal ini dapat terlihat pada saat 

kegiatan pagi dan wawancara secra individual yang dilakukan pada tiap anak. 

Walaupun pada siklus I ada anak yang masih membutuhkan bantuan untuk 

mengetahui arah dan letak yang benar.  

  Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengenalkan konsep arah dan letak 

adalah melalui bermain pada saat kegiatan pagi. Setiap anak diberi kesempatan 

untuk mencoba dan melakukan apa yang telah diinstruksikan dengan benar.  

 

2. Aspek Menjelaskan (Explaining) 

  Peningkatan pada aspek menjelaskan (explaining) dapat terlihat ketika anak 

menjelaskan satu persatu karakteristik dari bentuk geometri yang ditunjukkan. 

Anak-anak sudah mengetahui karakteristik dari bentuk lingkaran, segitga, 

persegi, dan persegi panjang secara mandiri tanpa dibantu oleh guru. Stimulasi 

yang diberikan oleh guru adalah dengan menjelaskan terlebih dahulu bentuk-

bentuk geometri beserta karakteristiknya, kemudian melakukan tanya jawab 

pada anak satu persatu untuk mengetahui sejauh mana anak dapat menangkap 

dan memahami informasi yang telah diberikan. Pada setiap pertemuan peneliti 

menjelaskan karakteristik dari bentuk persegi yang akan disampaikan pada hari 

itu melalui kegiatan art and craft. Peneliti menjelaskan bentuk geometri melalui 

media gambar berupa flashcard maupun puzzle. Bentuk yang dijelaskan antara 



lain bentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Indikator terkait 

anak mampu menjelaskan bentuk geometri terlihat pada saat peneliti sedang 

menjelaskan dan membahas materi berbagai bentuk geometri. Dari hasil 

kegiatan ini peneliti bisa melihat sejauh mana anak dapat memahami apa yang 

telah dijelaskan dengan cara bertanya satu persatu pada anak tentang 

karakeristik dari berbagai bentuk geometri. Beberapa anak seperti Fad dan Adn 

masih menyebutkan bentuk persegi sebagai kotak dan bentuk lingkaran sebagai 

bulat. Hal ini dapat di atasi dengan pendekatan secara individual kepada anak 

yang belum memahami karakteristik bentuk geometri dengan cara melakukan 

penguatan pada saa kegiatan art and craft selesai. 

  Kegiatan ini diawali dengan membangun pemahaman anak mengenai 

berbagai karakteristik bentuk geometri, peneliti dan kolaborator memperlihatkan 

bentuk geometri kemudian anak-anak menyebutkan bentuk secara bersama-

sama. Selain menyebutkan nama anak-anak juga menjelaskan karakteristik 

yang ditunjukkan secara bersama-sama. Pada siklus I belum semua anak 

mampu menjelaskan bentuk geometri secara mandiri, namun disiklus II terlihat 

adanya perkembangan pemahaman anak mengenai karakteristik bentuk 

geometri. Hal ini dapat terlihat ketika anak mampu menyebutkan nama dan 

karakteristik geometri secara mandiri tanpa intervensi dari peneliti maupun 

kolaborator. 

  

3. Aspek Menafsirkan (Interpreting) 

  Selanjutnya perkembangan dalam mengenali dan menamai bentuk geometri 

dua dimensi dalam aspek menafsirkan (interpreting), mengalami perubahan 

yang sangat terlihat. Anak-anak sudah mampu mengenali dan menamai bentuk 



geometri tanpa kesulitan, dengan cepat dan tepat anak mengetahui nama 

bentuk geometri yang ditunjukkan. Setelah diberikan penguatan dan motivasi, 

pada siklus II anak-anak tersebut sudah mampu menyebutkan nama dan 

menunjukkan bnetuk geometri dengan benar. Dalam membantu anak 

memahami konsep ini, kegiatan dilakukan dengan cara bermain dengan mencari 

bentuk-bentuk dalam flashcard yang ada disekitar anak. 

 

4. Aspek Membandingkan (Comparing) 

  Perkembangan dalam mencocokan bentuk geometri dua dimensi 

berdasarkan beberapa karakteristik dalam aspek membandingkan (comparing), 

semua anak mampu mencocokkan bentuk geometri berdasarkan ukuran dan 

warna. Anak mampu mengambil bentuk geometri yang diinstruksikan dengan 

beberapa perintah sekaligus. 

  Stimulasi yang diberikan oleh guru adalah dengan melakukan permainan 

sederhana pada saat kegiatan pagi setelah anak bermain puzzle, guru meminta 

anak untuk menggelompokan bentuk geometri berdasarkan warna. Anak-anak 

mampu mengelompokkan bentuk lingkaran berwarna merah, lingkaran berwarna 

kuning dan lingkaran berwarna biru dikelompokkan kedalam gelas yang 

berbeda. Selain itu anak-anak juga mampu menggelompokkan bentuk geometri 

berdasarkan ukuran. Anak-anak mengurutkan bentuk segitiga sesuai ukurannya 

dimulai dari segitiga yang paling kecil hingga yang paling besar 

 

5. Aspek Klasifikasi (Classifying) 

  Perkembangan dalam menggelompokkan bentuk geometri dua dimensi 

dalam aspek klasifikasi (classifying), juga terlihat adanya peningkatan dalam hal 



mengenali symbol bentuk geometri. Anak mampu mengelompokkan bentuk 

geometri berdasarkan bentuknya, anak-anak mampu mengelompokkan bentuk 

lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, dan oval dengan benar tanpa 

bantuan dari guru. 

  Stimulasi yang diberikan oleh guru adalah dengan melakukan permainan 

sederhana dengan mencari bentuk geometri yang sejenis kemudian 

dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Hal ini bertujuan agar anak mampu 

membedakan bentuk geometri yang satu dengan bentuk geometri yang lainnya 

berdasarkan karakteristik yang telah dipahaminya. 

 

6. Aspek Mencontohkan (Exemplifying) 

  Perkembangan dalam menyebutkan bentuk geometri dalam lingkungan 

dalam aspek mencontohkan (exemplifying), mengalami perubahan yang sangat 

terlihat. Pada saat siklus I masih banyak anak-anak yang belum mengetahui 

benda disekitar yang menggunakan konsep bentuk geometri tetapi setelah 

dilakukan siklus II seluruh anak mampu menyebutkan benda berbentuk geometri 

yang ada dilingkungan sekitar. 

  Stimulasi yang diberikan oleh guru adalah dengan melakukan tanya jawab 

pada setiap pertemuan mengenai benda-benda dilingkungan sekitar yang 

menggunakan konsep geometri. Anak diajak untuk mengamati lingkungan 

sekitar untuk melihat bentuk-bentuk geometri yang digunakan dalam elemen 

kehidupan. Anak-anak diminta untuk melihat secara nyata bahwa konsep bentuk 

geometri banyak sekali digunakan dalam bidang kehidupan.  

 

 



 

 

E. Pembahasan Temuan Hasil Penelitian 

 Pada tindakan siklus II pemahaman bentuk geometri anak mencapai 84%. Hal 

tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang dietapkan yaitu sebesar 71%. 

Hal tersebut dapat menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis yang diterima. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan art and craft dapat 

meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun.   

 Hasil analisis data kuantitatif terlihat perkembangan yang telah dilalui oleh anak 

selama kegiatan art and craft maupun diluar kegiatan art and craft.  Perkembangan 

dan karakteristik anak pada anak usia dini berbeda-beda antara anak yang satu 

dengan anak yang lainnya, begitu pula yang terlihat pada penelitian ini dimana Ras 

mendapat skor tertinggi sebesar 46 dengan prosentase 90% dan Fad mendapat 

skor terendah sebesar 41 dengan prosentase 80%.  

 Fad menunjukkan skor terendah selama penelitian dikarenakan kurang aktifnya 

anak selama kegiatan art and craft. Fad lebih sering melamun tanpa memperhatikan 

guru, selain itu Fad juga membutuhkan instruksi yang berulang. Diakui oleh guru 

bahwa Fad memang menjadi salah satu anak yang mengalami kesulitan untuk 

berinteraksi dengan orang lain, jarang bermain dengan temannya-temannya, dan 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi serta memahami instruksi. Fad mau 

mengikuti kegiatan yang diberikan hanya saja belum maksimal, hal ini sudah 

menunjukkan bahwa pemahaman bentuk geometri Fad meningkat meskipun 

beberapa indikator masih membutuhkan bantuan guru. Berbanding terbalik dengan 

Ras, Ras merupakan anak yang cukup aktif dikelas. Ras selalu menanyakan hal 

yang ingin diketahuinya, Ras juga cukup aktif bergaul dengan anak lainnya dan 



mampu menangkap materi yang disampaikan dengan cepat. Hal ini terlihat pada 

saat kegiatan review, Ras lebih aktif berbicara tentang materi yang telah 

disampaikan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari guru, Ras tetap aktif belajar 

ketika di rumah karena kondisi di dalam rumah yang mendukung dan memotivasi 

Ras untuk belajar. 

 Anak adalah seorang pembelajar yang aktif, membentuk atau menyusun 

pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka mengeksplorasi lingkungan dan 

kemudian tumbuh secara kognitif terhadap pemikiran dan pemahaman tentang apa 

yang telah disampaikan kepadanya. Setiap anak khususnya di sekolah memiliki 

perbedaan antara satu dan lainnya. Perbedaan itu dapat menyangkut tentang 

kapasitas intelektual, keterampilan, motivasi, persepsi, sikap, kemampuan minat, 

latar belakang kehidupan dalam keluarga, dan lain-lain. Perbedaan ini cenderung 

akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam belajar setiap anak, baik dalam 

kecepatan belajarnya maupun keberhasilan yang dicapai anak itu sendiri. 

 Skor terendah yang diperoleh anak selama pelaksanaan penelitian adalah 

Fad dengan nilai pra-penelitian sebesar 25, nilai pada siklus I sebesar 29, dan nilai 

pada siklus II sebesar 41. Skor tertinggi diperoleh oleh Ras dengan nilai 

prapenelitian sebesar 26, nilai pada siklus I sebesar 35, dan nilai pada siklus II 

sebesar 46. Hasil tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis tindakan yaitu 

terjadi prosentase peningkatan sebesar 71% maka penelitian ini dikatakan berhasil. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiata seni dan kerajinan tangan (art and 

craft) dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak usis 5-6 tahun. 

 Hasil analisis data kualitatif membuktikan bahwa kegiatan seni dan kerajinan 

tangan (art and craft) dapat membantu meningkatkan pemahaman bentuk geometri 

anak. Khususnya dalam hal menyimpulkan (inferring), menjelaskan (explaining), 



menafsirkan (interpreting), membandingkan (comparing), klasifikasi (classifying), dan 

mencontohkan (exemplifying). Selama penelitian berlangsung ada beberapa hal 

yang peneliti temukan ketika anak-anak diberi tindakan berupa kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft), anak-anak begitu antusias dalam mengikuti 

kegiatan. 

 Indikator pemahaman bentuk geometri dengan nilai tertinggi adalah 

‘memprediksi hubungan ruang/spasial’ dan indikator pemahaman bentuk geometri 

dengan nilai terendah adalah ‘menjelaskan bentuk geometri dua dimensi dengan 

karakteristiknya’. Hal tersebut terjadi karena stimulasi yang diberikan oleh peneliti 

dan kolaborator sejak siklus I dan II mengutamakan pada kesadaran akan arah dan 

letak sebagai pijakan awal untuk memahami konsep-konsep geometri selanjutnya 

yang lebih kompleks. Indikator terendah muncul karena anak-anak masih 

membutuhkan bantuan dalam menjelaskan karakteristik atau ciri khusus dari bentuk 

geometri sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan anak dalam 

menjelaskan karakteristik bentuk geometri. 

 Berdasarkan hasil analisis kualitatif setelah dilakukannya pra penelitian, siklus 

I, dan siklus II anak-anak menunjukkan peningkatan dalam pemahaman bentuk 

geometri. Indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat terlihat pada kemampuan anak pada saat pra-penelitian 

yaitu anak belum mampu memprediksi hubungan ruang/spasial, menjelaskan bentuk 

geometri dua dimensi dengan karakteristiknya, mengenali dan menamai bentuk 

geometri dua dimensi, mencocokkan bentuk geometri dua dimensi berdasarkan 

beberapa karakteristik, menggelompokkan bentuk geometri dua dimensi, dan 

menyebutkan bentuk geometri yang ada dalam lingkungan. 

 Setelah dilaksanakan siklus I, anak dapat menunjukkan peningkatan 



diantaranya dalam aspek menyimpulkan (inferring) yaitu anak mampu memprediksi 

hubungan ruang/spasial, menjelaskan (explaining) yaitu anak mampu menjelaskan 

bentuk geometri dua dimensi dengan karakteristiknya, menafsirkan (interpreting) 

yaitu anak mampu mengenali dan menamai bentuk geometri dua dimensi, 

membandingkan (comparing) yaitu anak mampu mencocokkan bentuk geometri dua 

dimensi berdasarkan beberapa karakteristik, klasifikasi (classifying) yaitu anak 

mampu menggelompokkan bentuk geometri dua dimensi, dan mencontohkan 

(exemplifying) yaitu anak mampu menyebutkan bentuk geometri yang ada dalam 

lingkungan dengan tepat dan mandiri walaupun belum seluruh anak mampu 

melakukan hal tersebut.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui belum semua indikator meningkat 

secara optimal, seperti menjelaskan karakteristik atau ciri khusus dari beberapa 

bentuk geometri, menyebutkan benda disekitar yang menggunakan konsep bentuk 

geomatri, mengetahui arah dan letak, dan mencocokkan bentuk geometri 

berdasarkan ukuran dan warna masih membutuhkan bantuan dan arahan dari guru. 

 Pada pelaksanaan kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft) siklus I, 

peneliti dan kolaborator saling bekerja sama dalam memberi tindakan. Saat kegiatan 

pra-art and craft kolaborator sesekali melewatkan bagian mengatur tempat duduk 

pada kegiatan tanya jawab, menjadikan duduk anak-anak tidak teratur. Sebelumnya 

telah disepakati bahwa pada kegiatan tanya jawab anak duduk secara melingkar 

menghadap guru. Pengaturan posisi yang baik pada saat tanya jawab sangat 

memungkinkan anak lebih berkonsentrasi dalam memperhatikan materi yang 

disampaikan. Peneliti harus menambahkan kegiatan pada kegiatan pagi guna 

memperdalam pemahaman bentuk geometri anak. 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya siklus II untuk meningkatkan 



pemahaman bentuk geometri anak usia 5-6 tahun hingga mencapai acuan yang 

telah disepakati yaitu sebesar 71%. Peneliti dan kolaborator memilih menggunakan 

puzzle geometri sebagai media tambahan pada siklus II untuk lebih mempermudah 

anak dalam memahami berbagai bentuk geometri dua dimensi yang akan diajarkan. 

Semua indikator satu persatu mengalami peningkatan setelah diberikan 

tindakan pada akhir siklus II. Meskipun masih terdapat satu anak yang masih 

membutuhkan bantuan guru untuk dapat menjelaskan karakteristik dari bentuk 

geometri. Berdasarkan hasil temuan lapangan anak-anak antusias mengikuti kegiatan 

seni dan kerajinan tangan (art and craft) sebagai upaya meningkatkan pemahaman 

bentuk geometri. Pembelajaran geometri akan bermakna apabila proses pemerolehan 

pengetahuannya dilakukan dengan cara anak aktif terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dan tidak lepas dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari anak. 

Pembelajaran bagi anak akan mudah dipahami apabila diajarkan menggunakan 

benda-benda konkrit atau alat peraga yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk kegiatan seni dan kerajinan tangan (art and craft). 

Melalui kegiatan art and craft anak mampu memahami konsep geometri 

dengan mudah, selain itu kegiatan art and craft dapat mengasah kemampuan anak 

dalam mengobservasi, memberikan persepsi, mengingat memori, berimajinasi, 

berinovasi, dan  memanipulasi bahan yang disediakan. Melalui kegiatan art and craft 

anak terlibat secara langsung dalam menemukan, mengeksplorasi, mencipta, 

membuat, merancang ulang, dan memadukan suatu hasil karya dengan 

menggunakan konsep geometri. Dalam mempelajari geometri, anak-anak perlu 

secara aktif terlibat dalam menyelidiki masalah yang menarik menggunakan media 

yang konkrit dalam program yang telah direncanakan secara berkelanjutan. 

Keterlibatan anak secara aktif dalam suatu aktivitas belajar memungkinkan mereka 



memperoleh pengalaman yang mendalam tentang bahan yang dipelajari, dan pada 

akhirnya anak akan mampu meningkatkan pemahamannya mengenai konsep-konsep 

geometri. 

Pada tahap persiapan sebelum kegiatan art and craft dimulai, peneliti dan 

kolaborator mempersiapkan diri dalam penguasaan materi yang akan diberikan 

kepada anak. Selain itu, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang digunakan 

pada saat penelitian seperti alat dan media yang telah dipersiapkan sebelum kegiatan 

pemberian tindakan dimulai.  

 Pada tahap pelaksanaan anak-anak dapat mengikuti kegiatan art and craft dengan 

baik. Kegiatan diawali dengan bernyanyi dan melakukan permainan sederhana serta 

bermain puzzle geometri. Kegiatan selanjutnya adalah membahas tentang tema 

pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Pada tahap evaluasi saat kegiatan 

berlangsung peneliti mengadakan evaluasi terhadap hasil belajar anak yaitu dengan 

mengamati anak pada awal kegiatan, pada saat kegiatan berlangsung sampai 

dengan kegiatan akhir. Pada saat kegiatan berlangsung anak-anak dapat mengikuti 

kegiatan art and craft dengan baik dan antusias. 

 Berdasarkan hasil tindakan yang dilakukan oleh peneliti, baik guru maupun anak-

anak melaksanakan dan mengikuti kegiatan art and craft dengan perasaan senang 

dan tidak terbebani. Kegiatan pembelajaran art and craft dilaksanakan secara aktif 

dan memberikan pemahaman bentuk geometri pada anak yang berguna bagi 

perkembangan matematika yang lebih kompleks kelak. 

 Permasalahan timbul ketika anak salah dalam melakukan langkah kegiatan dan 

memerlukan bantuan yang lebih dari peneliti dan kolaborator. Waktu yang sempit 

juga menjadi kendala dalam penelitian ini. Banyak anak-anak yang belum 

menyelesaikan hasil karyanya tetapi waktu sudah habis, dan anak-anak pun tidak 



melanjutkan hasil karyanya. Untuk mengantisipasi permasalahan ini peneliti dan 

kolaborator melakukan kegiatan tambahan setelah pulang sekolah agar anak 

menyelesaikan hasil karyanya.   

 Selama kegiatan berlangsung anak menunjukkan sikap yang antusias terhadap 

pemahaman bentuk geometri. Hal ini penting bagi anak agar pemahaman anak 

terhadap geometri dapat berkembang dengan baik. Indikator yang dijadikan acuan 

dalam penelitian ini mengalami peningkatan selama diberikan tindakan selama 10 

kali pertemuan pada silkus I dan II. Pemahaman bentuk geometri anak meningkat 

dibuktikan dengan anak mampu menyimpulkan (inferring), menjelaskan (explaining), 

menafsirkan (interpreting), membandingkan (comparing), klasifikasi (classifying), dan 

mencontohkan (exemplifying) pemahaman bentuk geometri secara mandiri.     

 

 

F. Keterbatasan Penelitian 

 Selama penelitian berlangsung, peneliti telah berusaha melaksanakan 

penelitian ini dengan semaksimal mungkin. Namun disadari bahwa hasil yang 

diperoleh tidak luput dari kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan yang ada, 

sehingga menimbulkan hasil yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. 

Keterbatasan-keterbatasan yang teramati dan terjadi selama penelitian tindakan 

ialah suara peneliti seringkali dikalahkan oleh suara kegiatan yang dilaksanakan di 

kelompok A yang hanya dibatasi oleh papan pembatas, sehingga suara peneliti yang 

tidak terdengar jelas menyebabkan peneliti kesulitan dalam mengkondisikan anak. 

Kondisi seperti ini seringkali membuat kelas terasa gaduh, sehingga dapat 

menggangu kelancaran pelaksanaan kegiatan.   

BAB V 



KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I, diperoleh prosentase sebesar 62%,  

dan pada siklus II, diperoleh prosentase keberhasilan sebesar 84%. Dari data 

tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian tindakan telah memberikan pencapaian 

keberhasilan yang cukup signifikan dalam mengembangkan pemahaman bentuk 

geometri anak. Sebagaimana disampaikan pada interpretasi hasil analisis bahwa 

penelitian ini dikatakan berhasil jika diperoleh keberhasilan mencapai 71%, maka 

penelitian ini dikatakan berhasil karena prosentase yang dicapai pada siklus II 

sebesar 84%. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan art and 

craft dalam pembelajaran konsep bentuk geometri dapat mengembangkan 

pemahaman bentuk geometri pada anak kelompok B   RA ASYABALUNA Sabungan 

Jae,  Padangsidimpuan. Oleh karena itu, pemberian tindakan atau penelitian 

dihentikan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan art and craft dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di   Al-Ikhlas, Salemba Tengah,  

Padangsidimpuan.   

B. Implikasi 

 Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka implikasi yang diperoleh adalah 

bahwa penggunaan kegiatan art and craft yang telah diterapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu acuan bagi pendidik dalam meningkatkan pemahaman bentuk 

geometri anak usia 5-6 tahun di   RA ASYABALUNA Sabungan Jae,  

Padangsidimpuan. 

 Berdasarkan hasil pemberian tindakan dapat disimpulkan bahwa penggunaan 



kegiatan art and craft dapat meningkatkan pemahaman bentuk geometri anak. 

Penggunaan kegiatan art and craft diberikan untuk menarik minat anak dalam 

memahami bentuk geometri melalui kegiatan yang langsung dikerjakan oleh anak. 

Hal ini dapat membantu anak untuk lebih memahami konsep-konsep geometri 

melalui kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, penggunaan kegiatan art and craft 

juga melibatkan anak untuk berperan aktif dalam proses kegiatan pembelajaran.     

 Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus peningkatan 

pemahaman bentuk geometri pada anak diantaranya adalah aspek menyimpulkan 

(inferring), menjelaskan (explaining), menafsirkan (interpreting), membandingkan 

(comparing), klasifikasi (classifying), dan mencontohkan (exemplifying). Konsep 

pertama yang perlu diajarkan pada anak usia dini sebagai dasar untuk memahami 

bentuk geometri adalah kesadaran ruang/spasial yang terdapat pada aspek 

menyimpulkan (inferring). Anak usia dini mulai mempelajari geometri dengan topik 

topologi, yaitu bagian khusus dari geometri yang menyelidiki tentang hubungan-

hubungan. Hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan letak atau ruang. 

Sebelum mengenalkan bentuk geometri guru harus terlebih dahulu mengembangkan 

kesadaran ruang/spasial pada anak. Selanjutnya anak mulai dikenalkan dengan 

berbagai bentuk geometri dasar yang berbentuk bangun datar maupun banggun 

ruang, serta mengenal nama dan ciri dari berbagai bentuk geometri dasar. 

Untuk aspek menjelaskan (explaining), sebaiknya guru mengenalkan bentuk-

bentuk geometri terlebih dahulu menggunakan media visual maupun konkrit. Anak-

anak diajarkan untuk mengenali beberapa jenis bentuk geometris seperti segitiga, 

persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Pembelajaran geometri pada anak usia dini 

hanya sebatas pada pengenalan bentuk geometri dua dimensi dan tiga dimensi 

serta sifat geometri serta ciri khusus dari bentuk-bentuk geometri dasar. Sementara 



itu, pada aspek menafsirkan (interpreting), sebaiknya guru dapat memanfaatkan 

waktu bermain bebas dengan menyediakan alat permainan yang disesuaikan 

dengan materi pemahaman bentuk geometri, sehingga anak bisa banyak 

bereksplorasi dengan berbagai bentuk geometri. Pengalaman tersebut sangat 

mendukung berkembangnya pemahaman  bentuk geometri pada anak. Anak dapat 

dengan mudah mengenali dan menamai bentuk geometri yang dilihatnya. 

 Selanjutnya pada aspek membandingkan (comparing), sebaiknya guru 

mengerti bahwa anak akan memahami konsep melalui pengalaman 

beraktivitas/bermain dengan benda-benda kongkrit. Oleh karena itu berikan kegiatan 

bermain dengn benda-benda konkrit disekitar anak, agar anak mampu menganalisis 

perbandingan bentuk geometri dan membangun pengetahuannya sendiri, begitu 

juga pada aspek klasifikasi (classifying), gunakan aktivitas dan kegiatan yang dapat 

merangsang pemahaman bentuk geometri pada anak. Selain itu berikan contoh-

contoh penggunaan bentuk geometri di sekitar lingkungan anak, hal ini dapat 

mengembangkan aspek mencontohkan (exemplifying) pada anak. Dengan demikian 

anak mampu menyebutkan benda-benda di sekitar yang menggunakan konsep 

geometri.  

 Persiapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah perencanaan kegiatan dan 

pengemasan kegiatan yang disesuaikan dengan cara anak belajar agar anak dapat 

tetap fokus dengan pembelajaran yang diberikan. Kegiatan yang disiapkan guru 

sebaiknya dapat memenuhi rasa ingin tahu anak dan memberikan kesempatan anak 

untuk bereksplorasi dengan media yang digunakan, misalnya kegiatan art and craft 

sebaiknya dikemas dalam suatu kegiatan yang menarik yang dapat membuat anak 

terlibat aktif dalam kegiatan. 

 Dalam menggunakan alat dan bahan dalam kegiatan art and craft guru juga harus 



memperhatikan keamanan untuk anak, misalnya untuk penggunaan gunting dan 

benda lainnya yang dapat menimbulkan resiko keamanan. Peraturan bersama 

sebaiknya tetap dibuat agar anak dapat lebih dapat dikondisikan. Anak seringkali 

belum terlalu memikirkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari suatu benda 

jika tidak digunakan dengan hati-hati atau digunakan untuk sesuatu yang negatif. 

Oleh karena itu, kecermatan pengawasan perlu dilakukan oleh guru.  

 Hal lain yang perlu menjadi perhatian guru adalah kesesuaian jumlah alat dan bahan 

dengan jumlah anak. Jumlah media yang terlalu sedikit sangat beresiko membuat 

konsentrasi anak pecah dan anak melakukan sesuatu hal diluar kegiatan, sehingga 

tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Selain itu, pendidik juga tetap perlu 

memberikan bimbingan secara individu kepada anak karena beberapa anak perlu 

mendapatkan perhatian secara lebih intensif agar tujuan pembelajaran benar-benar 

dapat dicapai. Selanjutnya, hal lain yang perlu menjadi perhatian guru adalah 

sesekali perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan kegiatan 

diluar ruangan agar anak dapat merasakan suasana belajar yang lain, sehingga 

dapat mendukung keterbukaan pikiran anak. 

  

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti mencoba mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

 

1. Anak  

  Diharapkan anak lebih aktif bertanya dan aktif pada setiap kegiatan, agar 

anak mengetahui dan paham akan materi yang disampaikan karena anak 

belajar melalui interaksi dengan alat dan kegiatan yang diberikan kepada anak 



melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan.  

2. Guru  

  Diharapkan kepada guru agar lebih menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

mengaktifkan anak sehingga anak dapat membangun sendiri pengetahuannya 

dari kegiatan yang anak lakukan. Menciptakan suasana yang menyenangkan 

juga sangat dibutuhkan untuk memotivasi anak agar tidak mudah bosan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

3. Kepala   Al-Ikhlas 

  Disarankan bagi sekolah untuk berperan aktif memberikan dukungan dan 

semangat kepada guru dan anak dalam memfasilitasi kegiatan seni dan 

kerajinan tangan (art and craft). Dukungan dari sekolah merupakan wadah bagi 

anak untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan hasil karyanya.  

4. Peneliti Selanjutnya  

  Diharapkan kepada peneliti lain untuk melakukan dan melanjutkan penelitian 

dengan mengembangkan cakupan yang lebih luas dan mendalam, terutama 

yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman bentuk geometri anak. 

Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam melakukan 

penelitian selanjutnya dan dapat menambah khasanah ilmu pendidikan. 
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