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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak adalah anugrah dari yang maha kuasa sehingga setiap orang 

yang dianugrahi seorang anak wajib untuk mengasihi, membimbing, dan 

memberikan pendidikan yang terbaik serta mengupayakan kesejahteraanya 

sesuai kemampuan yang dimiliki orangtuanya, karena anak merupakan masa 

depan keluarga. Pendidikan anak usia dini sangatlah penting dilakukan 

sebagai upaya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang yang lebih 

lanjut. Usia dini merupakan usia Golden Age (masa keemasan) yang terjadi 

sekali selama dalam kehidupan seorang manusia.  

Pendidikan Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan 

dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan 

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio 

emosional (sikap dan perilaku) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Dalam mengembangkan fungsi tersebut maka pemerintah menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang - 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

butir 14 menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan pada anak usia lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Mengingat betapa pentingnya pengenalan konsep geometri, maka dari 

itu untuk lebih meningkatkan kemampuan memahami konsep dalam 

pengenalan konsep geometri, perlu dilakukan perubahan dalam hal penyajian 

materi pengenalan geometri. Hal ini terkait agar anak lebih tertarik dan 
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termotivasi untuk mempelajari geometri yang pada akhirnya diharapkan anak 

dapat memahami konsep-konsep geometri. 

Macromedia flash MX merupakan sebuah program aplikasi 

professional untuk menggambar grafis dan animasi. Animasi yang dibuat 

menggunakan flash MX dapat berupa animasi vector atau gambar bitmap. 

Animasi biasanya digunakan untuk membuat halaman web yang interaktif. 

Selain untuk pembuatan web interaktif, flash MX juga dapat digunakan untuk 

membuat logo animasi, game, form interaktif, movie, iklan, screen saver, dan 

beberapa aplikasi lain yang membutuhkan desain animasi yang cantik dan 

dinamis. Macromedia flash MX memiliki tampilan yang menarik serta 

didukung oleh tool-tool yang mudah digunakan, sehingga flash MX menjadi 

pilihan banyak web programmer dan web desainer (Ramadhan arief, 2004:1). 

Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, gambar, 

animasi, sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran 

matematika. 

Media Pembelajaran Macromedia Flash diharapkan dapat memberi 

pemahaman kemampuan mengenal konsep geometri pada anak di Taman 

Kanak-kanak Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah Pontianak, 

sehingga anak dapat berkembang sesuai usianya masing-masing seperti yang 

dikemukakan oleh NCTM dalam Copley (estiwi: 5), bentuk geometri yang 

perlu diketahui oleh anak TK yaitu: lingkaran, bujur sangkar, persegi panjang, 

segitiga, trapesium, jajar genjang dan belah ketupat.   

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Taman Kanak-

kanak Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah Pontianak, 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas oleh guru sudah baik hanya saja 

media yang biasa digunakan oleh guru berupa gambar dan papan tulis, 

sementara pembelajaran yang menggunakan media balok terbilang jarang, 

pada kurun waktu satu bulan hanya satu kali diterapkan. Pada pembelajaran 

tentang mengenal konsep geometri, guru tidak pernah menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash sehingga membuat anak mudah merasa jenuh, 

anak tidak dapat fokus saat belajar dan anak sibuk sendiri saat guru sedang 
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menjelaskan. Hal ini menyebabkan beberapa anak kelompok B masih belum 

bisa mengenal konsep geometri. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut. 

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai: “Pengaruh Media Pembelajaran Macromedia 

Flash Terhadap Kemampuan Mengenal Konsep Geometri Pada Anak 

Kelompok B Di Taman Kanak-kanak Laboratorium Model Universitas 

Muhammadiyah Pontianak”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun permasalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan konsep geometri tanpa menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash pada anak Kelompok B Taman Kanak-

kanak Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah Pontianak? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran setelah menggunakan media 

pembelajaran macromedia flash pada anak Kelompok B Taman Kanak-

kanak Laboratorium Model Universitas Muhammadiyah Pontianak? 

3. Apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran macromedia flash  

terhadap perkembangan kemampuan mengenal konsep geometri pada anak 

Kelompok B Taman Kanak-kanak Laboratorium Model Universitas 

Muhammadiyah Pontianak? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, adapun 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan pengaruh: 

1. Pembelajaran tanpa menggunakan media pembelajaran macromedia flash  

pada anak Kelompok B di Taman Kanak-kanak Laboratorium Model 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 
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2. Pembelajaran setelah menggunakan media pembelajaran macromedia flash  

pada anak Kelompok B di Taman Kanak-kanak Laboratorium Model 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

3. Pengaruh penggunaan media pembelajaran macromedia flash  terhadap 

perkembangan kemampuan mengenal konsep geometri pada anak 

Kelompok B di Taman Kanak-kanak Laboratorium Model Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang akan didapat terbagi menjadi dua, yaitu 

manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang didapat 

sebagai sumbangsihnya pada pengetahuan sedangkan manfaat praktis adalah 

manfaat yang dapat diterapkan dalam masyarakat terutama dunia pendidikan. 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini  sebagai bahan referensi yang 

berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang pengaruh media 

pembelajaran macromedia flash  terhadap kemampuan mengenal konsep 

geometri pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak Laboratorium 

Model Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

2. Secara Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan pengetahuan dan pengalaman untuk melihat kebenaran teori 

dengan praktek nyata di lapangan, serta menjadi awal untuk melakukan 

kajian-kajian lebih lanjut terhadap pemanfaatan media pembelajaran 

macromedia flash. 

b. Bagi anak, penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan 

perkembangan kognitif khususnya pada kemampuan mengenal konsep 

geometri siswa. 
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c. Bagi guru, bahwa media pembelajaran macromedia flash dapat 

digunakan untuk perkembangan kognitif dalam kemampuan mengenal 

konsep geometri pada anak. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran merupakan alat peraga yang dapat 

penyampaikan pesan atau informasi yang bisa dimanfaatkan untuk 

menunjang keperluan pembelajaran agar dapat memotifasi anak untuk 

belajar. 

2. Macromedia flash  

Macromedia flash adalah sebuah program animasi pemanfaatan 

komputer dalam penyampaian materi pelajaran. Materi pelajaran yang di 

buat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, gerak dan animasi 

yang di sesuaikan dengan usia peserta didik yang dapat menarik peserta 

didik dalam belajar, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak 

menjenuhkan. 

3. Mengenal Konsep Geometri 

Mengenal konsep geometri adalah kemampuan anak mengenal, 

mengurutkan, mengklasifikasikan, menghitung dan menyebutkan serta 

mengumpulkan benda-benda di sekitar berdasarkan bentuk geometri. 

Adapun yang akan dikembangkan dalam mengenal konsep geometri pada 

anak adalah mengenai: 

a. Kemampuan memilih, membandingkan dan mengurutkan adalah 

membentuk urutan dari ukuran yang terkecil/pendek, sedang, hingga 

yang paling besar/panjang. 

b. Kemampuan mengklasifikasi ialah mengelompokkan benda-benda 

yang sama berdasarkan ukuran dan bentuknya. 

c. Kemampuan menghitung yaitu mengurutkan jumlah benda 

berdasarkan urutan dan dimulai dari angka 1. 
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d. Kemampuan mengenal angka adalah mengetahui simbol dari 

banyaknya benda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


