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ABSTRAK 

 

Mengenal bentuk-bentuk geometri pada anak usia dini merupakan karakteristik 

dalam perkembangan kognitif pada anak. dengan mengenal bentuk geometri anak 

dapat berfikir secara logis dan sistematis. Pengenalan bentuk geometri di TK 

Sunan Giri Surabaya masih belum optimal, masih banyak siswa belum mengerti 

dan memahami bentuk geometri. Tujuan dari penelitian adalah merancang media 

pembelajaran permainan konstruktif untuk mengenalkan bentuk geometri pada 

siswa TK Sunan Giri Surabaya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan sumber dari observasi, wawancara, studi kompetitor, studi literasi, dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang didapat  maka diperoleh kata kunci 

“active” yang menunjukan kreativitas ide, semangat, inovasi baru, sehingga bisa 

tercipta suasana belajar yang lebih aktif, bersemangat, dan menyenangkan bagi 

siswa dan guru. Dalam penelitian ini, akan difokuskan merancang permainan 

geometri dengan karakter hewan yang disukai anak-anak seperti gajah, burung 

hantu, harimau. Media pembelajaran permaianan konstruktif ini dirancang 

menggunakan kayu palet dan menggunakan magnet sebagai penghubung antar 

bagian mainan serta penggunaan media pendukung lainnya seperti buku manual 

dan aktivitas, stiker serta kemasan. Harapannya penelitian ini dapat disebar 

luaskan dan dapat membantu guru dan orang tua dalam mengenalkan bentuk 

geometri, melatih kemampuan kognitif serta sebagai alternatif media 

pembelajaran pengenalan  bentuk-bentuk geometri. 

 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Permainan Konstruktif, Geometri  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi semua orang dalam 

menjalani kehidupan. Pendidikan harus dimulai sejak usia dini untuk membantu 

meletakan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan 

dan daya cipta yang diperlukan anak. Oleh karena  itu, untuk memenuhi 

kebutuhan pendidikan, orang tua memasukan anak mereka ke sekolah sejak usia 

dini agar bisa mempersiapkan diri kejenjang pendidikan selanjutnya. 

 Rentang umur anak usia dini adalah sekitar 0–6 tahun (Permendiknas, 

2010). Pada rentang usia ini merupakan masa the golden age atau usia emas yang 

sangat potensial untuk mengembangkan serta melatih berbagai potensi multi 

kecerdasan yang dimiliki anak, multi kecerdasan tersebut dapat dikembangkan 

dengan adanya pendidikan anak usia dini (Rasyid, 2009:64). Berdasarkan 

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang  Sistem Pendidikan Nasional  

pada Bab 1 pasal 1 ayat 14, yang berisi : Pendidikan anak usia dini adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun 

yang dilakukan melalui pembimbingan, pengasuhan, pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan rohani dan jasmani 

agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Mutiah, 

2010:2). 

Perkembangan dan pertumbuhan anak pada usia ini sedang berlangsung, 

mulai dari perkembangan fisiologis, motorik, bahasa, kognitif. Perkembangan ini 

yang akan menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. 

(Aisyah, 2009:6).  Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek 

perkembangan pada anak usia dini yang perlu dikembangkan. Kemampuan 

kognitif merupakan sebuah proses berpikir, yaitu kemampuan manusia untuk 

menilai, mempertimbangkan dan menghubungkan suatu peristiwa atau kejadian 

(Yuliani, 2006). Kemampuan perkembangan kognitif antara lain 

mengelompokkan benda yang memiliki persamaan bentuk, ukuran, pola, dan 
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warna (Sudijono, 2009) Sedari kecil anak-anak sudah mengenal benda-benda di 

sekitarnya yang memiliki bentuk sama dengan bentuk geometri seperti lemari, 

koin, bola, buku, televisi, piring dan benda-benda lainnya yang biasa mereka 

gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun saat bermain (Mukhtar Latif,  

2013). Mengenal bentuk-bentuk geometri pada anak usia dini merupakan 

karakteristik dalam perkembangan kognitif anak, kemampuan anak mengenal, 

menyebutkan, menunjuk, serta mengelompokan benda-benda di sekitar 

berdasarkan bentuk geometrinya (Lestari, K.W., 2011).  

 Menurut teori Van Hiele, terdapat lima tahap berpikir dalam belajar 

geometri antara lain adalah tahap pengenalan, analisis, tahap pengurutan, tahap 

deduksi, dan tahap akurasi. Anak dapat berfikir secara logis dengan belajar 

mengenal bentuk geometri, karena dengan mengenal bentuk–bentuk geometri bisa 

membantu anak untuk memahami, mendeskripsikan, dan menggambarkan benda–

benda yang ada di sekitarnya (Tarigan, 2006). 

 Pengenalan bentuk geometri pada siswa di TK Sunan Giri Surabaya, para 

guru menggunakan metode pengenalan bentuk geometri dengan bercerita atau 

menerangkan konsep ruang yaitu ; arah posisi (atas, bawah, kiri, kanan), bidang 

(tegak, miring, datar). Namun masih banyak siswa yang belum mengerti dan 

memahami bentuk-bentuk geometri yang ada di lingkungannya, baik di sekolah 

maupun di rumah. Belum adanya media pembelajaran yang mendukung siswa 

dalam mengenal dan memahami bentuk geometri menjadi alasan pembelajaran 

pengenalan bentuk geometri belum optimal. Selain faktor pendidikan dan metode, 

penggunaan media pembelajaran yang tepat juga berperan penting dalam 

keberhasilan pembelajaran. 

 Dari penjelasan permasalahan tersebut, untuk mengoptimalkan 

pembelajaran pengenalan bentuk geometri pada siswa TK Sunan Giri Surabaya, 

peneliti merancang media pembelajaran permainan konstruktif dengan bentuk 

karakter hewan-hewan yang disukai siswa, keunikan dari media ini adalah 

penggunaan karakter hewan dengan bentuk-bentuk geometri dengan 

menggunakan material kayu dan magnet sebagai penghubung tiap bentuk 

geometri. Pemilihan permainan konstruktif sebagai media pembelajaran ini karena 

dengan belajar sambil bermain anak tidak mudah bosan. Bermain juga diperlukan 



 

 

 

 

3 

sebagai media yang dibutuhkan untuk proses berpikir karena menunjang 

perkembangan intelektual melalui pengalaman yang bisa memperkaya cara 

berpikir anak (Montolalu, 2007: 112) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana merancang media pembelajaran permainan konstruktif sebagai 

upaya pengenalan bentuk geometri pada siswa TK Sunan Giri Surabaya ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah penelitian ini adalah:  

1. Merancang media permainan konstruktif sebagai pengenalan bentuk 

geometri pada siswa TK. Sunan Giri Surabaya. 

2. Material yang digunakan menggunakan kayu jati belanda 

3. Penerapan media pendukung yaitu buku manual, stiker dan kemasan. 

4. Bentuk-bentuk geometri seperti segitiga, kotak, persegi panjang, lingkaran, 

trapesium 

5. Karakter hewan seperti gajah, harimau, burung hantu 

 

1.4    Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan laporan 

penelitian ini adalah untuk membuat media pembelajaran permainan konstruktif 

sebagai upaya pengenalan bentuk geometri pada siswa TK Sunan Giri. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, 

masukan, referensi pengetahuan, menambah wawasan bagi mahasiswa yang 
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akan melakukan penelitian kedepannya yang serupa, hingga bahan ajar 

untuk orang tua pada anaknya.  

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu guru sebagai media 

pembelajaran pada siswa TK Sunan Giri dalam mengenal bentuk geometri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Penelitian Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dan 

mendukung tercapainya penelitian. Seperti teori kemampuan kognitif, tahap 

perkembangan kognitif, tahap pra-operasional, teori Van Hiele, pengertian media 

pembelajaran, alat permainan, permainan konstruktif, kayu palet/jati belanda, 

bentuk geometri, manfaat hewan, warna, layout, jenis kertas, kemasan. 

 

2.1 Kemampuan Kognitif 

 Kemampuan kognitif merupakan sebuah proses berpikir, yaitu kemampuan 

manusia untuk menilai, mempertimbangkan dan menghubungkan suatu peristiwa 

atau kejadian (Yuliani, 2006). Pemahaman anak mengenai orang, objek, serta 

persitiwa yang ada disekitarnya  dapat berkembang secara akurat apabila 

kemampuan kognisinya berkembang (Fitri Ariyanti, 2007). 

 

2.1.1 Tahap Perkembangan Kognitif Anak 

 Berdasarkan teori Piaget, setiap anak memiliki pola perkembangan yang 

sama, yaitu dengan melalui empat tahapan kognitif, antara lain adalah : 

1. Tahap sensorimotor, usia 0-2 tahun. 

2. Tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. 

3. Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. 

4. Tahap operasional formula, usia 11-15 taun. 

 Dari tahap perkembangan kognitif tersebut, diketahui bahwa tahap 

perkembangan kognitif pada usia anak taman kanak-kanak adalah  pada tahapan  

pra-operasional. Pada tahap pra-operasional ini kemampuan anak dalam menerima 

rangsangan masih terbatas. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, 

meskipun pemikirannya masih statis dan belum bisa berpikir abstrak, persepsi 

tempat dan waktu masih terbatas. 
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2.1.2 Tahap Pra-operasional Anak 

 Di tahap pra-operasional pada anak usia taman kanak-kanak terdiri dari tiga 

aspek, yaitu berpikir egosentris, berpikir simbolis, dan berpikir intuitif. Dengan 

uraian sebagai berikut. 

1. Berpikir egosentris adalah cara berpikir mengenai setuju atau tidak setuju, 

benar atau tidak benar berdasarkan pandangan pribadi, karena itu anak 

belum bisa menempatkan pandangannya pada sudut pandang orang lain. 

2. Berpikir simbolis, kemampuan untuk berpikir tentang peristiwa dan objek 

meskipun tidak tampak dalam kehidupan anak (abstrak) 

3. Berpikir intuitif, kemampuan untuk menciptakan seusatu, bepikir kreatif 

seperti menggambar, membentuk sesuatu benda yang menarik, menyusun 

balok, akan tetapi anak tidak mengetahui dengan pasti alasan untuk 

melakukannya. 

 

2.2 Kemampuan Kognitif 

 Terdapat lima tahap pemahaman geometri menurut teori Van Hiele yaitu : 

1. Tahapa Visualisasi (Pengenalan) 

Anak belum bisa menyebutkan sifat-sifat dari bentuk geometri yang 

dikenalnya, anak baru mengenal bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, 

persegi, segitiga, dan persegi panjang dan belum memahami sifat-sifatnya. 

2. Tahap Analisis (Deskriptif) 

Anak sudah mengenal bentuk-bentuk geometri berdasarkan ciri dari masing-

masing bentuk geometri. Di tahapan ini anak sudah mampu menganalisis 

suatu bentuk dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki bentuk tersebut. 

3. Tahap Pengurutan 

Di tahap ini anak sudah mampu memahami hubungan antar ciri yang 

dimiliki suatu bentuk 

4. Tahap Deduksi 

Anak sudah mulai berpikir deduktif tetapi belum optimal. Pengambilan 

kesimpulan memerlukan pembuktian dalil yang harus dilakukan secara 

deduktif. 



 

 

 

 

7 

5. Tahap Akurasi 

Anak sudah memahami pentingnya ketepatan ketepatan  dari prinsip-prinsip 

dasar yang melandasi  suatu pembuktian. Tahap akuarsi merupakan tahap 

tertinggi dalam memahami geometri. 

 

2.3 Pengertian Media Pembelajaran 

 Dalam proses belajar perlu adanya interaksi untuk mencapai indikator 

belajar peserta didik. Interkasi pembelajaran adalah kegiatan komunikasi  yang 

dilakukan guru dan siswa secara timbal balik dalam memahami materi pelajaran 

di kelas. Komunikasi antara guru dan siswa ini merupakan penyampaian pesan 

(Musfiqo, 2012: 17). Proses penyampaian pesan  melalui media yang 

menimbulkan pengaruh disebut dengan komunikasi (Daryanto, 2012). 

Penggunaan media sebagai perantara atau alat bantu dalam proses pembelajaran 

pada siswa sangatlah penting, menurut Briggs (1970) media adalah alat bantu 

dalam merangsang pikiran  bagi siswa dalam proses pembelajaran. 

 

2.4 Alat Permainan 

 Bermain merupakan kegiatan yang memberikan informasi, memberikan 

kesenangan serta mengembangkan kemampuan imajinasi pada dengan atau tanpa 

menggunakan alat. Kegiatan anak bermain biasanya identik dengan alat 

permainan. Pada dasarnya semua alat permainan yang digunakan anak untuk 

memenuhi kebutuahan bermainnya dan memiliki sifat bongkar pasang, 

merangkai, mengkelompokan, membentuk, atau menyusun sesuai bentuk utuhnya 

(Sudono, 2004: 7). Alat permainan edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung 

unsur edukasi, dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. 
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2.5 Permainan Konstruktif 

 Permainan yang  membuat anak bisa mendapatkan pengalaman dan belajar 

melalui berbagai jenis materi dari bermain yang memberikan praktik dan berpikir 

(Morrison, 2012: 69). Permainan konstruktif  adalah bermain menggunakan media 

untuk menciptakan sesuatu yang bertujuan untuk mendapat kegembiraan 

(Hurlock, 1998). Permainan konstruktif merupakan permainan menciptakan atau 

membangun suatu karya sesuai dengan imajinasi dengan menggunakan bahan 

atau media seperti puzzle, lego (balok), geometri dan lain sebagainya (Merdiana, 

2014). 

 

2.6 Buku Manual  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), aktivitas adalah 

keaktifan, kegiatan. Buku memiliki bermacam-macam klasifikasi, salah satunya 

adalah untuk media pengajaran (Hall, 2017). Buku yang digunakan sebagai alat 

pengajaran berupa buku teks. Buku manual atau buku panduan adalah buku yang 

berisi  informasi untuk memandu atau memberikan tuntunan kepada pembaca 

untuk melakukan apa yang disampaikan dalam buku tersebut. 

 

2.7 Kayu Palet 

 Kayu Palet atau kayu jati belanda merupakan kayu dengan karakteristik 

bobotnya yang ringan, serat kayunya yang halus dan bernuansa alami, memiliki 

warna yang cerah seperti kuning muda atau krem kayu, serta tekstur dari kayu 

yang tidak padat dan mudah dibentuk. Kayu ini juga memiliki daya tahan yang 

cukup baik, resisten terhadap kerusakan lebih minim terjadi akibat benturan keras. 

Jenis kayu ini sangat ramah lingkungan, karena jenis kayu ini mudah tumbuh dan 

saat ditebang akan ada kayu baru lagi yang tumbuh. 
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2.8 Bentuk Geometris 

 Bentuk geometris merupakan bentuk yang memiliki ukuran atau dapat 

diukur secara matematis (Naufa, 2018). Contoh bentuk geometris yang dipelajari 

anak usia dini yaitu : 

1. Persegi 

Persegi merupakan bangun datar yang semua sisi-sisinya sama panjang dan 

sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku 

2. Segitiga 

Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi. Jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisinya yaitu, segitiga sebarang yang ketiga sisinya 

tidak sama panjang, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya 

sama panjang, segitiga sama kaki merupakam segitiga yang terdapat dua sisi 

yang sama panjang. 

3. Lingkaran 

Lingkaran diartikan sebagai himpunan titik pada dua dimensi yang beranjak 

sama dengan suatu titik tertentu (Irmawati, 2014: 22). 

4. Persegi panjang 

Persegi Panjang merupakan bentuk geometri dengan sisi-sisi yang 

berhadapan sama panjang dan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku 

(Djadir, 2017). 

 

2.9 Manfaat Hewan 

 Menurut Lobue hewan dapat dijadikan instumen belajar yang baik untuk 

anak, hewan merupakan makhluk yang menarik untuk anak-anak karena bisa 

merespon rangsang. Selain itu, karakter hewan juga memberi dampak positif bagi 

perkembangan anak (Novianto, 2014). 

 

2.10 Teori Warna 

 Warna adalah elemen yang meberikan nuansa terhadap mata dari cahaya 

yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenai cahaya tersebut. Respon 
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penglihatan terhadap rangsangan cahaya yang menghasilkan persepsi dan sensasi 

disebut warna (Steven Bleicher, 2012). 

 Makna warna menurut Sulasmi Damaprawira (2002: 37-38) adalah sebagai 

berikut : 

1. Merah  : nafsu, keberanian, kekuatan, menarik, pengorbanan, cinta 

2. Kuning  : hangat, terang, bahagia 

3. Hijau  : tumbuh, iri hati, segar, alami, tenang, istirahat 

4. Biru   : lembut, depresi, damai, lembut, setia 

5. Ungu  : kuat, keahlian, duka cita, mmelankolis, pendiam 

 

2.11 Kemasan 

 Kemasan diperlukan untuk melindungi mainan agar bisa lebih tahan lama 

dan membuat mainan lebih rapi. Kemasan merupakan upaya untuk 

mengumpulkan sesuatu yang berantakan ke dalam sebuah wadah, untuk 

melindunginya dari dalam (Didit W, 2007). 

 

2.12 Layout 

Layout adalah proses desain yang mengatur format halaman dan margin 

sebagai komponen utama. Urutan atau alur visual yang dibuat agar diikuti oleh 

pembaca disebut hirarki visual. Sebagian besar karya layout memiliki komponen–

komponen seperti headline, body copy, ilustrasi dan sebagainya. Tujuan dari 

hirarki visual adalah mengatur penempatan komponen-komponen ini agar 

memiliki alur urutan yang sesuai untuk dibaca oleh pembaca (Gordon & Gordon, 

2010).  

 

2.13 Tipografi 

Tipografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk huruf, dimana huruf, angka, 

tanda baca, dan sebagainya tidak hanya sebagai simbol dari suara, tetapi dilihat 

terutama sebagai suatu bentuk desain. Tipografi merupakan salah satu ilmu yang 
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mempelajari mengenai huruf. Pada tipografi terdapat dua fungsi yakni, fungsi 

komunikasi dan fungsi estetis. Bisa digunakan dalam menunjang visual agar lebih 

menarik hingga sebagai penyampaian pesan (informasi) berupa teks dengan jelas 

dan tepat. (Danton, 2001: 21).  

 

2.14 Jenin Kertas Art Paper 

Art paper memiliki memiliki pori-pori yang rapat sehingga tidak menyerap, 

rester kertas halus dan permukaan yang licin. Gramasi art paper yang pada 

umumnya digunakan adalah 120 gram, 150 gram, 210 gram, hingga 260 gram.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif 

karena didasari dari respon maupun reaksi para audience dan target marketnya. 

 

3.1.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian digunakan sebagai tolak ukur penelitian sehingga dalam 

setiap langkah yang dilakukan sesuai dan mendapat hasil maksimal dari penelitian 

yang dilakukan. 

 Berikut ini objek penelitian yang akan muncul dalam setiap metode 

pengumpulan data adalah Siswa TK Sunan Giri Surabaya. 

 

3.1.2 Subjek Penelitian 

 Setiap subjek penelitian dapat berupa indivudu, kelompok, ataupun 

masyarakat tertentu. Terdapat beberapa subjek pada penelitian ini, yaitu : 

1. Siswa TK Sunan Giri Surabaya. 

2. Pengajar TK Sunan Giri Surabaya. 

 

3.1.3 Lokasi Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian pasti membutuhkan pengambilan sampel sebagai 

bahan pengumpulan data. Sampel wilayah yang digunakan pada penelitian ini 

adalah TK Sunan Giri Surabaya yang terletak di Jl. Kalidami III No.24, Mojo, 

Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang relevan 

sehingga mampu memberikan hasil maksimal dalam suatu penelitian, Pada 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

 

3.2.1 Observasi 

 Observasi dilakukan karena umumnya penelitian kualitatif memerlukan 

banyak interaksi langsung dengan lingkungan penelitiannya untuk mendapatkan 

data yang nyata. Observasi yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran pengenalan bentuk geometri pada siswa TK Sunan Giri 

Surabaya. 

2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran. 

3. Pemahaman anak terhadap benda dengan bentuk geometri yang ada di 

sekitarnya. 

 

3.2.2 Wawancaara 

 Dilakukan wawancara untuk mendapatkan data yang beragam dengan 

beberapa narasumber berbeda yang mendukung penelitian. Beberapa narasumber 

yang peneliti pilih dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Guru TK Sunan Giri Surabaya. 

a. Metode yang digunakan dalam pembelajaran bentuk geometri. 

b. Interaksi siswa dalam menerima pembelajaran. 

2. Wali siswa TK Sunan Giri Surabaya. 

a. Pemahaman siswa tentang bentuk geometri di lingkungan rumah. 

 

3.2.3 Studi Literasi 

 Dalam menyelesaikan topik permasalahan, studi literatur diperlukan peneliti 

guna meningkatkan kualitas penelitiannya. Penelitian ini menggunakan beberapa 

jenis literasi diantaranya adalah : 
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1. Buku tentang media pembelajaran pada anak. 

2. Buku tentang perkembangan pada anak usia dini. 

 

3.2.4 Studi Kompetitor 

 Media pembelajaran geometri di Taman Kanak-kanak terkadang 

mengunakan media seadanya, dan cara memainkannya dengan mencocokan pola 

dengan bentuk saja. Media pembelajaran mainan konstruktif yang peneliti rancang 

tidak hanya mencocokan pola dengan bentuk saja melainkan memiliki karakter 

hewan yang disukai anak-anak dan menggunakan magnet sebagai penghubung 

antar keping mainan. Anak bisa  mengenal bentuk geometri serta mengasah 

kreativitas pada anak. 

 

3.2.5 Dokumentasi 

 Peneliti menggunakan dokumentasi pada saat observasi, wawancara sebagai 

pelengkap data. Foto ini juga dapat digunakan sebagai bukti otentik pembelajaran  

benar-benar berlangsung. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

 Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2015: 210 – 212) analisis 

data yang digunakan dalam data kualitatif dibagi menjadi tiga teknik, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga teknik ini akan 

digunakan selama penelitian berlangsung. 

 

3.4     Alur Desain 

 Perancangan alur desain menggunakan strategi desain diperlukan sebagai 

upaya untuk menjaga tiap langkah penelitian agar tetap sesuai dengan topik 

permasalahan yang ingin diselesaikan. 
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Gambar 3. 1 Alur Perancangan Desain 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti, 2021) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Pengumpulan Data 

 Beberapa hasil data yang didapatkan ketika melaksanakan pencarian data 

pada topik penelitian ini sangat beragam namun tetap sesuai dengan ketentuan dan 

batasan masalah yang ditetapkan. 

 

4.1.1 Observasi 

 Peneliti melakukan observasi di TK Sunan Giri. Dipilihnya sekolah tersebut 

karena di  TK Sunan Giri sudah diajarkan pengenalan geometri, namun masih 

banyak siswa yang belum memahami geometri.   saat ini melakukan kegiatan 

pembelajaran secara daring, namun  TK Sunan Giri juga mengadakan 

pembelajaran secara tatap muka 3 kali dalam seminggu dengan durasi 1,5 jam dan 

membagi kelas menjadi 2 dengan waktu berbeda sehingga siswa bergantian 

melakukan kegiatan belajar, ini dilakukan supaya kelas tidak terlalu penuh. 

Pembelajaran secara tatap muka dilakukan agar siswa dapat berinteraksi secara 

langsung dengan guru dan siswa lainnya seperti menggambar bersama, mewarnai 

bersama, belajar bentuk-bentuk geometri dan sebagainya.  

 Peneliti melakukan observasi di TK Sunan Giri Surabaya pada kelas A 

dengan jumlah 18 siswa, dari pengamatan peneliti terdapat siswa bernama Dimas 

yang merupakan siswa yang paling aktif dikelasnya dan mampu menjawab 

pertanyaan tentang geometri dengan benar dan baik. Dia merupakan siswa yang 

cukup percaya diri, hal tersebut dapat dilihat dari saat Dimas berani angkat tangan 

ketika menjawab pertanyaan. Kemudian juga masih banyak juga siswa yang 

masih kurang tepat dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Robi menjawab 

pertanyaan yang diberikan namun banyak jawaban yang kurang tepat. Saat 

peneliti melakukan observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

murid TK Sunan Giri Surabaya terlihat Robi kurang antusias untuk berusaha 

menjawab. 
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4.1.2 Wawancara 

1.     Guru TK Sunan Giri Surabaya.  

Peneliti melakukan wawancara kepada guru, Ibu Nurus Sa’adah. Dengan 

situasi pandemi sekarang ini pembelajaran siswa dilakukan secara daring, sebagai 

contoh pembelajaran, pemberian tugas  dikirim oleh guru melalui group chat 

Whatsapp dan juga untuk pengumpulan tugas melalui group chat tersebut. 

Menurut Ibu Sa’adah peran orang tua terhadap proses pembelajaran saat daring 

sangat penting sebagai pendamping siswa. di TK Sunan Giri Surabaya selain 

daring juga melakukan pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan 3 kali 

dalam seminggu, yaitu pada hari senin, rabu, dan jumat. 

 Berdasarkan wawancara jumlah siswa di TK Sunan Giri Surabaya 

berjumlah 39 anak yang di bagi kedalam 2 kelas yaitu TK A dengan 18 siswa dan 

TK B dengan 21 siswa. Dari hasil wawancara pembelajaran geometri dilakukan 

dengan cara memperagakan bentuk geometri menggunakan tangan dan 

menjelaskan konsep ruang seperti, arah posisi (atas, bawah, kiri, kanan), bidang 

(tegak, miring, datar). Media lainnya adalah seperti gambar-gambar bentuk 

geometri berwarna-warni. Sebagian besar anak-anak masih belum bisa 

membedakan beberapa bentuk geometri seperti persegi dan persegi panjang yang 

bentuknya terlihat mirip. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Nurus Saadah selaku guru dan yang mengetahui kemampuan para siswa dari hasil 

evaluasi  setiap minggunya. Dari wawancara juga didapatkan bahwa anak-anak di 

TK Sunan Giri Surabaya suka terhadap karakter bentuk-bentuk hewan dan 

menyukai warna-warna cerah dan mencolok. Anak-anak suka akan sesuatu yang 

berhubungan dengan hewan mulai dari menggambar, mewarnai, bercerita dan lain 

sebagainya. 

2.      Orang tua/wali murid. 

 Wawancara dilakukan dengan Bapak Rahmat (orang tua dari siswa bernama 

Fathiyah, 5 tahun) Anak sudah mengetahui bentuk namun belum semua bentuk 

diketehaui dan terkadang juga anak sering kali tertukar penyebutan nama 

bentuknya. Anak sudah mengenal bentuk benda-benda di sekitarnya namun 

terbatas pada beberapa bentuk geometri yang dikenalnya saja. 
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4.1.3 Studi Literatur 

 Dr. Erna Setyaningrum, S.S.T., M.M., M.Pd.K. dalam buku ajar tumbuh 

kembang anak usia 0-12 tahun. Dalam buku ini disebutkan bahwa anak usia dini 

memiliki karakteristik seperti eksploratif, unik, aktif dan senang akan fantasi yang 

membuat anak senang dengan hal-hal yang imajinatif dan rasa ingin tahu yang 

kuat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak sangat penting untuk dikenalkan 

hal-hal mendasar seperti yang dikemas semenarik dan seimajinatif mungkin. Buku 

media pembelajaran anak usia dini oleh Guslinda, S.Pd, M.Pd, dalam buku ini 

disebtukan bahwa  anak akan berfikir berdasarkan pada pengalaman akan benda- 

benda konkret. Untuk memfasilitasi perkembangan anak usia dini maka dalam 

pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran. 

 

4.1.4 Studi Kompetitor 

 

 

Gambar 4. 1 Contoh Mainan Geometri 

(Sumber : Google.com, 2021) 

 Permainan tangram diatas merupakan permainan edukatif yang memiliki 

warna-warna cerah yang disukai anak, selain itu juga dapat disusun menjadi 

beberapa bentuk. Namun bentuk yang tersedia tidak memiliki visual kuat dan 

menarik yang mudah dikenali anak. 
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4.1.5 Dokumentasi 

 

 

Gambar 4. 2 Sekolah TK Sunan Giri Surabaya 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti, 2021) 

 Gambar bangunan di atas merupakan tampak depan dari TK Sunan Giri 

Surabaya dan terdapat SD Sunan Giri yang berada di lantai 2 gedung sekolah. 

Lokasi TK sunan giri terletak di jalan Kalidami Gang III No.24, Mojo, Kec. 

Gubeng, Surabaya. Ketika dilokasi penulis melakukan observasi serta wawancara 

kepada guru TK Sunan Giri Surabaya untuk mengetahui proses kegiatan belajar 

yang dilakukan para siswa. 

 

 

Gambar 4. 3 Kegiatan Belajar TK Sunan Giri Surabaya 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti, 2021) 

 Gambar di atas merupakan salah satu kegiatan belajar di TK Sunan Giri 

Surabaya yang dilakukan secara tatap muka. Para siswa juga tidak diwajibkan 

menggunakan seragam sekolah karena sekolah membagi kelas menjadi 2 dengan 

durasi pembelajaran 1,5 jam yang dilakukan dilakukan secara bergantian. 

 Kesimpulan yang didapat adalah TK Sunan Giri saat ini sedang melakukan 

kegiatan pembelajaran secara daring namun juga melakukan pembelajaran secara 

tatap muka 3 kali dalam seminggu setiap hari senin, rabu, jumat, agar para siswa 

bisa bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman kelas dan guru. 
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4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Reduksi Data 

1. Observasi. 

a. Sekolah TK Sunan Giri Surabaya sudah mengajarkan pengenlan bentuk 

geometri pada siswa. 

b. Berbagai pemnbelajaran sudah dilakukan di TK Sunan Giri Surabaya, 

seperti menggambar, mewarnai bersama, belajar bentuk-bentuk geometri. 

c. TK Sunan Giri terdapat 2 cara pembelajaran agar siswa tetap bersekolah 

seperti pembelajaran tatap muka 3 kali dalam seminggu dan pembelajaran 

secara daring. 

d. Terdapat siswa yang sudah mampu memahami bentuk geometri dengan 

cukup baik, namun masih banyak juga siswa lainnya yang masih 

belum/kurang memahami bentuk-bentuk geometri. 

2. Wawancara. 

a. Menurut Guru TK Sunan Giri Surabaya, juga memberikan pembelajaran 

seperti, mewarnai, menggambar, pengenalan bentuk geometri. Anak-anak 

menyukai karakter dengan bentuk-bentuk hewan dan juga menyukai 

warna-warna yang cerah dan mencolok 

b. Menurut orang tua siswa anak sudah mengetahui bentuk benda-benda 

disekitarnya namun terbatas pada bentuk-bentuk geometri yang dikenalnya 

saja. 

3. Studi Literatur. 

 Studi literasi pada penelitian ini menggunakan  buku diantaranya, buku oleh 

Dr. Erna Setyaningrum, S.S.T., M.M., M.Pd.K. yang berjudul Buku ajar tumbuh 

kembang anak usia 0-12 tahun. Dalam buku ini disebutkan bahwa anak usia dini 

memiliki karakteristik seperti eksploratif, unik, aktif dan senang akan fantasi yang 

membuat anak senang dengan hal-hal yang imajinatif dan rasa ingin tahu yang 

kuat. Buku media pembelajaran anak usia dini oleh Guslinda, S.Pd, M.Pd, dalam 

buku ini disebtukan bahwa  anak akan berfikir berdasarkan pada pengalaman akan 

benda-benda konkret. Untuk memfasilitasi perkembangan anak usia dini maka 

dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran.  
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4. Studi Kompetitor. 

 Dari hasil pengumpulan data yang diperoleh pada studi kompetitor yang 

dilakukan ditemukan fakta bahwa segala bentuk permainan anak selalu 

menggunakan media yang unik, menarik, dan inovatif. Seperti hasil yang sudah 

didapatkan sebelumnya pada mainan geometri warna-warni. Hal ini menandakan 

bahwa hampir semua mainan yang ditujukan untuk anak-anak saat ini tidak hanya 

dibuat untuk hiburan semata melainkan harus memiliki nilai-nilai edukasi yang 

mengarah pada usaha mengembangkan kreativitas anak. Sehingga, pada mainan 

yang akan dibuat pada penelitian ini tentu akan memiliki nilai kreativitas yang 

tinggi serta unik dengan bentuk hewan yang mudah dikenali anak. Sehingga tidak 

hanya nilai permainan yang diberikan, melainkan juga terdapat nilai edukasi 

pengenalan bentuk-bentuk geometri yang bisa dipelajari anak-anak TK sebagai 

salah satu pengetahuan dasar. 

5. Dokumentasi. 

 Peneliti mendapatkan hasil dokumentasi dari wawancara dan observasi di 

TK Sunan Giri Surabaya, melakukan pembelajaran  seacara tatap muka meski 

hanya dilakukan tiga kali dalam seminggu pada hari senin, rabu, dan jumat. Hal 

ini dilakukan guna melatih interaksi sosial anak, menggambar, dan pengenlan 

bentuk-bentuk geometri. 

 

4.2.2 PenyajianData 

 Pengumpulan data observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi 

akan direduksi dan didapatkan data sebagai berikut : 

1. Permainan yang akan dirancang memiliki bentuk dasar geometri, yang 

terdiri dari bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, 

dan setengah lingkaran. 

2. Bentuk-bentuk geometri yang dirancang bisa membentuk desain karakter 

hewan dengan ciri khas yang unik dan mudah dipahami. 

3. Bentuk geometri tersebut bisa disusun dengan mudah karena terdapat 

magnet sebagai media penghubung antara bentuk satu dengan bentuk yang 

lain. 
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4. Upaya pengenalan bentuk geometri dipadukan dengan bentuk karakter 

hewan yang memiliki ciri khas demi menarik perhatian anak. 

5. Pengenalan bentuk geometri sangat penting untuk anak TK sebagai 

pengetahuan dasar anak. 

 

4.2.3 Penarikan Kesimpulan 

 Pada kesimpulan akhir untuk penyajian data yang akan disajikan, ditetapkan 

bahwa permainan sebagai media pembelajaran geometri yang akan dirancang 

adalah permainan geometri dengan menambahkan magnet yang didesain agar 

dapat dibongkar pasang juga penambahan desain karakter hewan yang anak 

mudah kenali dan memiliki ciri khas agar lebih menarik dan  bisa menambah rasa 

ingin tahu anak. Penggunaan media pendukung seperti buku manual stiker, dan 

kemasan digunakan sebagai pelengkap dalam media pembelajaran ini yang bisa 

digunakan saat pembelajaran menggunakan permainan geometri ini. Buku manual 

menggunakan kertas jenis art paper  210 gr agar tidak terlalu tipis dengan jumlah 

10 lembar halaman termasuk cover. Anak-anak bisa mengenal bentuk-bentuk 

dasar dari geometri seperti persegi, segitiga, lingkaran, dll. dengan media 

pembelajaran ini anak-anak bisa bermain sambil belajar, sehingga tidak hanya 

nilai edukasi saja yang didapat, namun juga nilai hiburan bagi anak-anak agar 

lebih semangat dalam proses pembelajaran. 

 

4.3 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

Setelah ditemukan hasil analisi data, selanjutnya peneliti menentukan STP  

dari media pembelajaran permainan geometri dengan karakter hewan agar 

mempermudah memahami karakteristik audience. 
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4.3.1 Segmentasi 

1. Geografis. 

Negara   : Indonesia 

Teritorial   : Jawa Timur 

Distrik    : Surabaya 

Kepadatan Populasi : Kota Besar  

2. Demografi Primer. 

Usia    : 5 – 6 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki & Perempuan 

Pendidikan  : TK 

Kelas Sosial   : Menengah 

3. Demografi Sekunder. 

Usia    : 27 –  45 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki & Perempuan 

Pendidikan  : SMA sampai perguruan tinggi 

Kelas Sosial   : Menengah 

4. Psikografis. 

 Segmentasi psikografis pada penelitian ini adalah anak TK dengan usia 5-6 

tahun yang mengetahui atau belum mengetahui bentuk geometri dengan ilustrasi 

karakter, anak dengan rasa ingin tahu tinggi, lalu orang tua dan guru TK usia 27-

45 tahun yang suka mengajarkan hal baru pada anak, melakukan pembelajaran 

menggunakan media pendukung. 

 

4.3.2 Targeting 

 Peneitian  ini mempunyai 2 target yaitu target market dan target audience. 

Target market penelitian ini adalah guru TK yang mengetahui atau belum 

mengetahui media pembelajaran berbentuk mainan geometri berkarakter. Target 

audience penelitian ini adalah anak TK dengan usia 5-6 tahun yang mengetahui 

atau belum mengetahui media pembelajaran berbentuk mainan geometri 

berkarakter. 
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4.3.3 Positioning 

 Sebagai media pembelajaran yang menarik untuk anak usia 5-6 tahun agar 

lebih tertarik dan memahami bentuk geometri dan membantu guru dalam 

pembelajaran bentuk-bentuk geometri dengan mainan geometri berkarakter. 

 

4.4 Unique Selling Preposition (USP) 

 USP digunakan untuk menentukan keunikan dari suatu rancangan agar 

menarik dan berbeda dengan rancangan lainnya dalam menarik perhatian 

masyarakat. Pada penelitian ini  memliki Unique Selling Preposition media 

pembelajaran berbentuk mainan geometri dengan karakter dan menggunakan 

magnet sebagai penghubung antar bentuk mainan geometri ini. 

 

4.5 Analisis SWOT 

 Metode ini digunakan sebagai cara untuk menentukan rancangan melalui 

berbagai aspek, seperti aspek eksternal dan internal yang meliputi Strenghts, 

Weakness, Opportunities, Threats. 

Tabel 4. 1 Analisis SWOT 

 Strengthts Weakness 

                        

                  Internal 

  

 

    Eksternal 

• Rasa ingin tahu anak tinggi 

• Potensi kecerdasan anak 

usia 5-6 tahun sedang 

berkembang 

• Anak mudah bosan 

• Anak kurang memahami 

bentuk geometri benda 

disekitarnya 

Opportunities S-O W-O 

• Daya tangkap anak lebih 

baik ketikan menggunkan 

media pendukung 

•  Antusias anak bertambah 

ketika belajar hal yang 

berkaitan dengan dirinya 

• Merancang media 

pembelajaran dengan tema 

yang dikenali oleh anak 

• Objek media pembelajaran 

memiliki tampilan dan 

bentuk yang menarik bagi 

anak supaya menambah rasa 

antusias mereka 

• Merancang media 

pembelajaran dengan 

bentuk geometri 

menggunakan karakter 

yang tidak asing bagi 

anak 
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 Threats S-T W-T 

• Anak kurang antusias 

dengan sistem belajar 

teoritis 

• Media pembelajaran 

geometri yang kurang 

menarik dan bervariasi 

• Media pembelajaran tersebut 

dirancang menggunakan 

magnetic sebagai 

penghubung agar terkesan 

unik dan menambah rasa 

ingin tahu anak 

• Media pembelajaran 

tersebut dibentuk 

dengan model yang 

bervariasi, menarik serta 

mnyenangkan dan 

menambahkan media 

apresiasi untuk anak 

agar mereka lebih 

bersemangat 

Startegi Utama : Merancang  media pembelajaran permainan berkarakter sebagai upaya 

pengenalan bentuk geometri pada anak usia dini. 

 

4.6 Keyword 

Keyword disusun berdasarkan STP, USP, dan analisis SWOT yang 

terkumpul dari analisis data.  

 

 

 

Gambar 4. 4 Keyword Yang Ditemukan 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 
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4.6.1 Deskripsi Keyword 

 Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah didapatkan melaui STP, USP, 

dan SWOT. Maka dapat disimpulkan keyword yang digunakan adalah active. 

Sedangkan menurut KBBI, kata “aktif” itu sendiri adalah bertenaga atau dinamis. 

Arti kata aktif dalam pembelajaran adalah dapat membuat suasana belajar yang 

aktif dan kreatif yang bisa mendorong untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan 

siswa. Pada media pembelajaran ini dirancang agar pembelajaran siswa bisa lebih 

aktif dengan menggunakan alat permainan konstruktif siswa bisa berinteraksi 

langsung dengan bentuk geometri yang dipelajari. 

 

4.7 Konsep Perancangan Karya 

 Konsep Perancangan merupakan suatu langkah awal dalam proses 

pengerjaan sebuah ide gagasan  karya, agar hasil karya tersebut memiliki konsep 

yang jelas dan kuat. Konsep perancangan karya ini berdasarkan pada keyword 

yang suda didapatkan sebelumnya. 

 

4.7.1 Tujuan Kreatif 

 Tujuan kreatif karya ini adalah membuat media pembelajaran berbentuk 

permainan geometri dengan karakter untuk anak usia 5-6 tahun yang menarik 

serta dapat membantu guru dalam pembelajaran bentuk-bentuk geometri pada 

anak. 

 

4.7.2 Strategi Kreatif 

 Pada penelitian ini strategi yang akan digunakan ialah menggunakan media 

pembelajaran permainan geometri yang menarik untuk anak usia dini, dengan 

menambahkan karakter yang disukai anak usia dini. Selain itu karakter hewan 

yang digunakan pada media pembelajaran permainan geometri ini menggunakan 

karakter hewan yang anak-anak kenali dan memiliki ciri khas tersendiri pada 
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masing-masing hewan. Berikut merupakan beberapa unsur strategi kreatif pada 

penelitian ini : 

1. Media Pembelajaran. 

 Merancang media pembelajaran menggunakan permainan konstruktif  

dengan menambahkan karakter hewan yang anak-anak sudah kenali dan 

mempunyai ciri khas hewan itu tersendiri. Permainan ini juga menggunakan 

magnet yang digunakan sebagai penghubung antar bagian dari mainan konstruktif 

ini. Nama yang digunakan untuk perancangan media pembelajaran permainan 

konstruktif ini adalah “Geonetic Animal”. Nama  ini merupakan singkatan dari 

kata geometri dan magnetic sesuai dengan bentuk permainan dan magnet yang 

digunakan pada permainan ini. 

2.      Bentuk Geometri. 

 Bentuk geometri yang digunakan pada media pembelajaran permainan ini  

adalah bentuk-bentuk dasar geometri seperti Persegi, Segitiga, Persegi Panjang, 

Lingkaran, dan Trapesium. 

3.      Material Kayu. 

 Material utama yang digunakan dalam perancangan media pembelajaran 

permainan konstruktif pengenalan bentuk geometri ini adalah material kayu. Jenis 

kayu yang digunakan adalah kayu jati belanda atau kayu palet, jenis ini dipilih 

karena mempunyai sifat kayu yang ringan dan kuat. selain itu juga, kayu  

merupakan material yang alami, ramah lingkungan serta aman untuk anak-anak, 

sehingga cocok digunakan sebagai bahan utama dalam perancangan media 

pembelajaran permainan konstruktif ini. 

 

 

Gambar 4. 5 Foto Material Yang Berbahan Dasar Kayu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 
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4.      Warna. 

 Dari keyword yang telah ditentukan yaitu acitve, peneliti menggunakan 

skema playful yang ada pada buku The Complete Color Harmony untuk 

digunakan pada karya  yang akan dibuat. Pada buku tersebut menyebutkan, skema  

warna playful termasuk warna yang aktif. Warna yang memberi kesan ceria dan 

bisa membangkitkan semangat. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Palet Warna Terpilih 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

4.8 Perancangan Desain 

4.8.1 Pemilihan Karakter 

 Karakter hewan yang digunakan pada perancangan desain ini adalah hewan 

dengan ciri khas yang menonjol. Jenis hewan yang dipilih peneliti diantaranya 

adalah gajah, harimau, dan burung hantu. Jenis hewan ini dipilih karena hewan 

tersebut memiliki ciri khas sehingga mudah dikenali dan diingat anak-anak. 

 

 

Gambar 4. 7 Referensi Gambar Gajah 

(Sumber : google.com, 2021) 

 

Gajah adalah hewan yang  mudah dikenali karena memilki ciri khas khusus 

seperti bentuk badannya yang besar dan telinga yang lebar. 
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Gambar 4. 8 Referensi Gambar Harimau 

(Sumber : google.com, 2021) 

 

Harimau memiliki ciri khas warna bulunya yang belang antara warna hitam dan 

juga oren kekuning-kuningan, menjadikan hewan ini salah satu hewan yang juga 

cukup dikenali dan diingat oleh anak-anak. 

 

 

Gambar 4. 9 Referensi Gambar Burung Hantu 

(Sumber : google.com, 2021) 

 

Sedangkan pada burung hantu ini, memiliki keunikan bentuk yang sangat mudah 

diingat oleh anak dengan bentuk badannya yang oval dengan wajah yang bulat 

dan lucu. 

 

4.8.2 Sketsa Desain Karakter 

 Dari beberapa bentuk desain karakter hewan yang sudah dipilih dan 

ditentukan, selanjutnya adalah pembuatan sketsa desain untuk menentukan final 

karakter desain yang lebih tepat dan sesuai. Sketsa desain karakter dibuat dengan 

beberapa alternatif pilihan. Tujuannya adalah untuk menentukan bentuk karakter 

yang akan dipilih sesuai dengan pilihan responden. 
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1. Sketsa Desain Gajah. 

 

Gambar 4. 10 Alternatif 1 Sketsa Desain Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Sketsa Alternatif 1 banyak menggunakan bentuk persegi dan persegi panjang. 

Kurangnya variasi dalam penggunaan bentuk-bentuk geometri yang digunakan.  

       

Gambar 4. 11 Alternatif 2 Sketsa Desain Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Sketsa Alternatif 2 menggunakan bentuk persegi, persegi panjang dan setengah 

lingkatran untuk bagian kupingnya. 

 

 

Gambar 4. 12 Grafik Presentasi Pilihan Alternatif Sketsa Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 



 

 

 

 

31 

Presentasi berdasarkan polling dari 10 siswa perwakilan TK. Sunan Giri 

Surabaya. Dengan hasil 70% untuk sketsa alternatif 2 dan 30% untuk sketsa 

alternatif 1. dari hasil ini maka dipilih desain karakter alternatif 2. 

2. Sketsa Desain Harimau. 

 
 

Gambar 4. 13 Alternatif 1 Sketsa Desain Harimau 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Sketsa Alternatif 1 banyak menggunakan bentuk persegi dan persegi 

panjang dan juga setengah lingkaran pada kupingnya. Pada desain ini badan 

harimau terlihat lebih besar  

 

 

Gambar 4. 14 Alternatif 2 Sketsa Desain Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Sketsa Alternatif 2 menggunakan bentuk trapesium, persegi panjang dan 

segitiga untuk bagian kupingnya. 
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Gambar 4. 15 Grafik Presentasi Pilihan Alternatif Sketsa Harimau 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Presentasi berdasarkan polling dari 10 siswa perwakilan TK. Sunan Giri 

Surabaya. Dengan hasil 60% untuk sketsa alternatif 2 dan 40% untuk sketsa 

alternatif 1. dari hasil ini maka dipilih desain karakter alternatif 2 sebagai karakter 

pada mainan geometri ini. 

3. Sketsa Desain Burung Hantu. 

 

Gambar 4. 16 Alternatif 1 Desain Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Sketsa Alternatif 1 menggunakan dua bentuk geometri saja dua setengah 

lingkaran yang bila digabung menjadi bentuk lingkaran dan  bentuk trapesium. 
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Gambar 4. 17 Alternatif 2 Sketsa Desain Burung Hantu 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Sketsa Alternatif 2 menggunakan bentuk setengah lingkaran dan segitiga 

tersusun dari lima bentuk segitiga dan satu setengah lingkaran. 

 

 

 

Gambar 4. 18 Grafik Presentasi Pilihan Alternatif Sketsa Burung Hantu 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Dari polling untuk sketsa burung hantu didapat hasil 80% untuk sketsa 

alternatif 2 dan 20% untuk sketsa alternatif 1. Beberapa sketsa desain karakter 

altenatif yang diberikan ke 10 siswa rata-rata siswa memilih desain karakter 

alternatif 2. Sehingga dari sketsa desain karakter yang terpilih akan digunakan 

menjadi desain karakter dalam permainan konstruktif Geonetic Animal ini. 
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4.8.3 Desain Karkater 

1. Desain Karakter Gajah 

 
Gambar 4. 19 Final Desain Karakter Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Karakter pertama adalah gajah berwarna biru yang memiliki telinga besar 

dan belalainya yang panjang yang menjadi ciri khas dari karakter hewan ini.  

2. Desain Karakter Burung Hantu 

 

Gambar 4. 20 Final Desain Karakter Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Karakter yang kedua adalah burung hantu  berwarna cokelat dan kaki 

berwarna kuning  dengan ciri khas matanya bulat besar dan wajahnya berbentuk 

setengah lingkaran. 
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3. Desain Karakter Harimau 

 

 

Gambar 4. 21 Final Desain Karakter Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Karakter hewan yang ketiga adalah harimau berwarna oren dengan ciri khas 

garis belang-belangnya di sekujur tubuhnya 

 

4.9 Perancangan Media 

4.9.1 Strategi Media 

 Dalam penelitian ini media yang akan digunakan adalah media utama serta 

media pendukung. Media utama yang digunakan  adalah media pembelajaran 

permainan konstruktif  dengan menambahkan karakter serta penggunaan magnet 

sebagai penghubung antar bagian dari mainan sebagai upaya pengenalan bentuk 

geometri pada siswa. Media pendukung yang akan digunakan adalah buku 

manual, stiker, dan kemasan. 

 

4.9.2 Media Utama 

 Media utama perancangan ini menggunakan media pembelajaran permainan  

konstruktif geometri yang dapat dibongkar pasang karena terdapat magnet 

sebagai penghubung material utama yang digunakan pada mainan ini terbuat 

dari kayu jati belanda atau kayu palet, kayu ini dipilih karena ringan dan kuat, 
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bahan kayu juga aman dan ramah lingkuan sehingga cocok untuk mainan anak-

anak. Terdapat tiga karakter hewan yang telah dipilih sebagai berikut: 

1. Gajah 

 

 

Gambar 4. 22 Mainan Karakter Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Karakter yang pertama dari permainan geometri ini adalah gajah, dengan 

ukuran keseluruhan ketika bentuknya digabungkan adalah panjang 15 cm, lebar 

14 cm dan ketebalan 1,8 cm. 

 

 

Gambar 4. 23 Bagiaan Kepala Mainan Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Bagian kepala karakter gajah dari mainan ini berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 8 cm, dan ketebalan 1,8 cm. Memiliki lima 

titik magnet di tiap sisi dan bagian depan untuk menghubungkan bagian belalai 
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Gambar 4. 24 Bagian Depan & Belakang Belalai Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Untuk bagian belalai ini memiliki ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm dan 

ketebalan 1,8 cm, memiliki satu titik magnet. 

 

 

Gambar 4. 25 Bagian Telinga Mainan Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

 Bagian telinga pada mainan ini berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran 

panjang 6 cm, lebar 3 cm dan ketebalan 1,8 cm. 

 

Gambar 4. 26 Bagian Tangan & Kaki Mainan Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Bagian tangan dan kaki mainan ini menggunakan bentuk geometri persegi 

panjang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm dan ketebalan 1,8 cm. Pada 

bagian tangan titik magnet diletakan di sisi sampuing dan kaki ada di bagian atas 

seperti di gambar. 
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Gambar 4. 27 Bagian Badan Mainan Gajah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada bagian badan memiliki ukuran panjang dan lebar 5 cm dan ketebalan 

1,8 cm serta terdapat enam titik magnet di tiap sisi. 

 

 

 

Gambar 4. 28 Mainan Gajah Ketika Terpisah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Maianan karakter gajah memiliki total sembilan part atau bagian balok yang 

akan terlihat seperti gambar di atas ketika belum digabungkan, gambar di atas 

juga memperlihatkan posisi tiap-tiap bagian sebelum dipasang/digabungkan 

menjadi satu. 

2. Burung Hantu 

 

 

Gambar 4. 29 Mainan Karakter Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 
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Karakter yang kedua dari permainan geometri ini adalah burung hantu. 

Dengan ukuran keseluruhannya adalah panjang 9 cm, lebar 8 cm dan ketebalan 

1,8 cm. 

 
 

Gambar 4. 30 Bagian Kepala Mainan Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

 Bagian kepala mainan berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran 

diameter panjang 3 cm dan lebar 6 cm dan ketebalan 1,8 cm. Memiliki dua titik 

magnet pada bagian atas. 

 

 

Gambar 4. 31 Bagian Badan Mainan Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

pada bagian badan mainan ini berbentuk segitiga dengan ukuran sisi 6 cm, 

ketebalan 1,8 cm dan terdapat enam titik magnet. 

 

 

Gambar 4. 32 Bagian Sayap Mainan Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada bagian sayap ini berbentuk segitiga yang memilik tiga sisi dengan 

ukuran berbeda mulai dari 2 cm, 3 cm dan 4 cm dan ketebalan 1,8 cm 
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Gambar 4. 33 Bagian Kaki Mainan Burung Hantu 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

 Untuk bagian kaki menggunkan bentuk geometri segitiga dengan ukuran 

tiap sisi 2 cm dan ketebalan 1,8 cm. Memiliki satu titik magnet pada bagian sisi 

dalam. 

 

 

Gambar 4. 34 Mainan Burung Hantu Ketika Terpisah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Maianan karakter burung hantu memiliki total enam part atau bagian balok 

yang akan terlihat seperti gambar di atas ketika belum digabungkan, gambar di 

atas juga memperlihatkan posisi tiap-tiap bagian sebelum dipasang/digabungkan 

menjadi satu. 

3. Harimau 

 

 

Gambar 4. 35 Mainan Karakter Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 
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Karakter yang ketiga dari permainan geometri ini adalah harimau. 

Menggunakan bentuk geometri trapesium  dengan ukuran keseluruhan adalah 

panjang 8,5 cm, lebar 7 cm dan ketebalan 1,8 cm. 

 

 

Gambar 4. 36 Bagian Kepala Mainan Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Bagian kepala mainan karakter harimau ini menggunakan bentuk geometri 

trapesium dengan ukuran sisi atas 6 cm, sisi miring 5 cm, sisi bawah 4 cm dan 

ketebalan 1,8 cm. Memiliki dua titik magnet pada bagian atas dan dua pada 

bagian bawah.  

 

 

Gambar 4. 37 Bagian Kuping Mainan Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada bagian kuping mainan karakter harimau ini menggunakan bentuk 

geometri segitiga dengan ukuran tinggi 1,5 cm dan lebar 2 cm dan ketebalan 1,8 

cm serta memiliki satu titik magnet pada masing-masing bagian kuping.  

 

 

Gambar 4. 38 Bagian Badan Mainan Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 
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Pada bagian badan mainan karakter harimau ini menggunakan bentuk 

geometri persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm dan 

ketebalan 1,8 cm serta memiliki dua titik magnet pada sisi atas, dua di sisi 

samping kanan dan kiri, dua pada sisi bawah.  

 

 

Gambar 4. 39 Bagian Tangan Mainan Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada bagian tangan mainan karakter harimau ini menggunakan bentuk 

geometri persegi panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dan 

ketebalan 1,8 cm serta memiliki satu titik magnet pada sisi samping masing-masig 

bentuk tangan. 

 

 

Gambar 4. 40 Bagian Kaki Mainan Harimau 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada bagian tangan mainan karakter harimau ini menggunakan bentuk 

geometri persegi panjang dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm dan 

ketebalan 1,8 cm serta memiliki satu titik magnet pada sisi samping masing-masig 

bentuk tangan. 
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Gambar 4. 41 Mainan Harimau Ketika Terpisah 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Maianan karakter hariamu memiliki total delapan part atau bagian balok 

yang akan terlihat seperti gambar di atas ketika belum digabungkan, gambar di 

atas juga memperlihatkan posisi tiap-tiap bagian sebelum dipasang/digabungkan 

menjadi satu. 

 

4.9.3 Media Pendukung 

1. Buku Manual dan Buku Aktivitas. 

 Buku manual digunakan sebagai petunjuk penggunaan atau pemasangan 

dari permainan ini dan buku aktivitas digunakan sebagai pembelajaran siswa 

dalam belajar geometri menggunakan media permainan ini. Peneliti menggunakan 

skema warna playful yang ada pada buku The Complete Color Harmony untuk 

digunakan pada karya yang akan dibuat berdasarkan  keyword yang telah 

ditentukan yaitu acitve. Pada buku tersebut menyebutkan, skema  warna playful 

termasuk warna yang aktif. Warna yang memberi kesan ceria dan bisa 

membangkitkan semangat. 

  Pada buku manual dan aktivitas ini peneliti menggunakan jenis tipografi 

sans serif dengan menggunakan font camping holiday. Jenis font ini dipilih karena 

memiliki kesan playful yang cocok untuk buku anak-anak selain itu juga dari segi 

keterbacaan font ini cukup jelas dan mudah untuk dibaca sehingga tidak 

menyulitkan pembaca.  
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Gambar 4. 42 Font Camping Holiday 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Buku manual dan aktivitas ini menggunakan warna cerah dan gambar-

gambar yang menarik agar menambah minat anak. Buku ini memiliki ukuran 

kertas A5 (14.8 x 21 cm) dengan total 10 lembar halaman termasuk cover, berikut 

penjelasan isi halaman dari buku manual dan aktivitas ini : 

 

a. Halaman cover buku 

 

Gambar 4. 43 Halaman Cover Buku 

(Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada halaman cover buku manual dan aktivitas ini berisi judul atau nama 

mainan ini yaitu Geonetic Animal. Menampilkan bentuk kepala dari karakter-

karakter yang digunakan pada mainan geometri ini. 
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b. Halaman data diri 

 

Gambar 4. 44 Halaman Data Diri 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Pada halaman pertama setelah cover adalah halaman data diri. Di halaman 

ini siswa bisa mengisi nama pada kolom nama dan tentang mereka bisa dari kelas, 

hobi, makanan atau minuman kesukaan mereka atau hal-hal lainnya yang ingin 

mereka tulis. 

c. Halaman contoh bentuk geometri dan nama geometri 

 
 

Gambar 4. 45 Halaman Contoh Bentuk Geometri 

 (Sumber : Hasil olahan peneliti) 

 

 Pada halaman dua dan tiga ini berisi contoh gambar bentuk-bentuk geometri 

dan nama-nama bentuk geometri, seperti segitiga, persegi/kotak, trapesium, 

persegi panjang, lingkaran dan setengah lingkaran. Bentuk-bentuk geometri 

menggunakan warna-warna yang cerah menyesuaikan warna dari keyword yang 
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didapat, warna yang cerah dan mencolok juga sesuai dengan karakteristik anak-

anak. 

d. Halaman contoh karakter mainan dan panduannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 46 Halaman 4, 5, & 6 Contoh Karakter Mainan 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

Pada halaman 4, 5 dan 6 berisi ketiga karakter dari mainan geometri ini, 

gajah, harimau, dan burung hantu. Selain itu juga ada panduan bentuk karakter 

mainan ketika sedang dibongkar dan terdapat tanda panah sebagai petunjuk cara 

memasangkan tiap bagian dari mainan ini yang bisa menjadi contoh untuk 

membantu anak dalam menyusun bentuk mainan menjadi utuh. 

e. Halaman lembar aktivitas mencocokan bentuk. 

 

 

Gambar 4. 47 Halaman Lembar Aktivitas Mencocokan Bentuk. 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

Di halaman ke tujuh lembar aktivitas ini anak-anak akan diajak untuk 

mencocokan bentuk-bentuk geometri yang ada pada mainan ini, dengan cara 
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menarik garis dari titik bentuk geometri dengan warna polos ke titik bentuk 

geometri dengan karakter yang memiliki bentuk geometri serupa. 

f. Halaman lembar aktivitas menggambar 

 

 

Gambar 4. 48 Halaman Lembar Aktivitas Menggambar 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

Di halaman ke delapan lembar aktivitas ini anak-anak akan diajak untuk 

menggambar bentuk geometri dasar dengan menebali garis putus-putus yang 

sudah ditentukan. Kemudian anak-anak juga bisa menebali untuk gambar 

geometri yang berkarakter seperti pada mainan geometri ini. 

 

g. Halaman lembar aktivitas mewarnai 

 

 

Gambar 4. 49 Halaman Lembar Aktivitas Mewarnai 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

Di halaman ke sembilan lembar aktivitas ini anak-anak akan diajak untuk 

mewarnai salah satu karakter dari mainan geometri ini. Terdapat gambar sebagai 

contoh untuk anak-anak tirukan warnanya atau anak-anak juga bisa bebas 

mewarnai dengan warna yang mereka suka sesuai kreativitas masing-masing. 
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2. Stiker 

 Media pendukung lainnya yang digunakan adalah stiker, media ini 

digunakan sebagai bentuk apresiasi untuk diberikan pada siswa yang berhasil 

menyusun mainan geometri, mampu menyebutkan nama geometrinya dan 

menjawab pada lembar aktivitas dengan benar. Stiker di desain menggunakan 

wajah dari karakter hewan yang digunakan seperti 

a. Stiker karakter gajah 

 
Gambar 4. 50 Stiker Karakter Gajah 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

desain stiker dengan karakter gajah ini memiliki bentuk sedikit berbeda dari 

bentuk bintang dan stiker dengan karakter lainnya, karena terdapat belalai di 

tengahnya. 

b. Stiker karakter burung hantu 

 
Gambar 4. 51 Stiker Karakter Burung Hantu 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

untuk desain stiker dengan karakter burung hantu ini memiliki bentuk 

bintang pada umumnya  dengan wajah karakter burung hantu yang digunakan 

pada permainan geometri ini. 
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c. Stiker karakter harimau 

 
Gambar 4. 52 Stiker Karakter Harimau 

(Sumber :  Hasil olahan peneliti) 

 

untuk desain stiker dengan karakter harimau ini memiliki bentuk bintang 

pada umumnya  dengan wajah karakter harimau yang digunakan pada permainan 

geometri ini. 

 

3. Kemasan 

 Kemasan digunakan sebagai tempat menyimpan mainan agar lebih aman 

dan juga rapi. Selain itu, kemasan juga didesain semenarik mungkin 

menggunakan warna-warna yang cerah dengan gambar karakter yang digunakan 

pada mainan geometri ini. Supaya anak-anak lebih tertarik dan berminat untuk 

belajar geometri melalui mainan yang dirancang pada penelitian ini. 

 

Gambar 4. 53 Kemasan Geonetic Animal 

 (Seumber : Hasil olahan peneliti) 

 

Desain kemasan yang dibuat tentu sngat mudah dibawa dan disimpan dimana saja. 

Sehingga akan lebih praktis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Perancangan media pembelajaran menggunakan permainan konstruktif 

berkarakter ini bertujuan untuk mengenalkan bentuk geometri pada anak usia 5-6 

tahun. Konsep keyword yang telah didapatkan adalah “active” yang berarti aktif. 

Pada media pembelajaran ini dirancang agar pembelajaran siswa bisa lebih aktif 

dengan menggunakan alat permainan konstruktif siswa bisa berinteraksi langsung 

dengan bentuk geometri yang dipelajari. Pemilihan material, bentuk geometri, 

warna yang digunakan pada permainan ini disesuaikan dengan karakteristik anak 

TK usia 5-6 tahun sehingga terlihat menarik. Bisa dilihat juga dari pemilihan 

karakter yang sudah ditentukan pada perancangan karya lebih condong pada 

penggunaan karakter hewan-hewan lucu dengan karakter kuat dan mudah diingat. 

Sehingga pada karya yang dibuat sebagai edukasi pengenalan bentuk geometri ini 

memiliki keunggulan visual desain karakter yang sesuai. Dalam penerapannya 

secara langsung, anak-anak akan dikenalkan dengan bentuk geometri yang sudah 

disediakan. Dan dari bentuk geometri tersebut, anak-anak bisa menyusunnya 

menjadi karakter hewan lucu yang bisa dilihat pada media buku manual sebagai 

media pendukungnya. Selain buku manual, media pendukung lainnya adalah 

stiker dan kemasan mainan. 

 

5.2 Saran 

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

banyak kalangan, khusunya anak-anak yang masih kesusahan dalam memahami 

bentuk-bentuk geometeri. Diharapkan pada para calon peneliti lainnya nanti dapat 

lebih menyempurnakan bentuk maupun visual yang disampaikan jika ingin 

mengangkat topik yang sama. Sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

pedoman untuk membuat penelitian yang jauh lebih baik lagi. 
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