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WARUNG MATEMATIKA SEBAGAI PENGEMBANGAN 

KECERDASAN MATEMATIS-LOGIS ANAK 

BAGI GURU TAMAN KANAK-KANAK (TK)

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang handal sangat dibutuhkan dalam usaha 

membangun kembali renovasi bangsa Indonesia dari terpaan gelombang krisis di 

segala hal dan aspek kehidupan. Pendidikan merupakan wadah, media sekaligus 

langkah strategis guna menciptakan mutu sumber daya manusia, baik dari segi 

moral, sosial maupun intelektual. Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah 

bertekad untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia 

menikmati pendidikan yang bermutu, sebagai langkah utama meningkatkan taraf 

hidup warga negara dalam menghadapi krisis. Upaya ini harus dimulai dari titik 

awal, dengan menekankan pendidikan pada manusia usia dini atau lazim disebut 

anak-anak.

Anak-anak merupakan awal dari sebuah kehidupan. Masa ini sangat 

mempengaruhi perkembangan seorang manusia, sehingga diperlukan suatu 

perhatian khusus. Tidak mengherankan jika terdapat suatu program Pendidikan 

Anak Usia Dini (Early Childhood Education) yang bergerak sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, termasuk di Indonesia. Pendidikan usia dini termasuk 

didalamnya Taman Kanak-kanak memperhatikan segala pembiasaan dan 

pengetahuan dasar yang dibutuhkan anak sesuai dengan perkembangannya. Cara 

pembelajarannya juga disesuaikan dengan cara belajar anak yang khas, spontan 

tanpa tekanan melalui bermain.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan anak, diperlukan 

metode pembelajaran serta media pembelajaran yang dapat mengembangkan 

seluruh aspek dan kecerdasan yang ada pada diri anak, termasuk kecerdasan 

matematis-logis. Mengapa kecerdasan matematis-logis yang menjadi sorotan? 

Karena kecerdasan matematis-logis terkadang dianggap sulit dan disinyalir setelah 
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anak beranjak remaja, mata pelajaran matematika dianggap mata pelajaran yang 

menakutkan. 

Guru yang kompeten di bidangnya pun sangat dibutuhkan. Namun 

terkadang guru kesulitan untuk menentukan metode ataupun media pembelajaran 

yang cocok untuk proses pembelajaran dan disukai anak. Hal ini dikarenakan 

harga media pembelajaran yang mahal dan sulit mendapatkannya, serta metode 

pembelajaran yang biasa digunakan kurang disukai anak. Guru diharapkan 

mampu meng-kolaborasikan metode pembelajaran dan media pembelajaran agar 

disukai anak dan mampu mengembangkan aspek serta kecerdasan anak, termasuk 

kecerdasan matematis logis. Salah satunya adalah dengan men-desain dan 

memanfaatkan warung matematika yang merupakan integrasi antara metode dan 

media pembelajaran, untuk mengembangkan kecerdasan matematis logis anak. 

DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Teknologi instruksional merupakan bagian dari teknologi pendidikan 

(Mudhoffir, 1986: 1). Pendidikan lebih luas dari pada instruksional 

(pembelajaran) karena instruksional merupakan suatu kegiatan yang ada dalam 

pendidikan. Pendapat tersebut senada dengan AECT (1977: 3) yang 

mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kedua 

istilah yang berbeda tersebut dianggap sinonim karena keduanya menerangkan 

tentang permasalahan pengajaran dan belajar terutama mengenai pemecahan 

masalah belajar yang kompleks di mana hal itu terjelma dalam bentuk sumber 

belajar.    

Istilah teknologi pendidikan dan teknologi instruksional dipakai secara 

bergantian oleh kebanyakan ahli dalam bidang pendidikan. Istilah teknologi 

pendidikan digunakan oleh AECT untuk definisi tahun 1977. Sedangkan istilah 

teknologi instruksional digunakan oleh Barbara B Seels dan Rita C Richey untuk 

definisi tahun 1994. Menurut AECT (1977: 1-9), untuk memberikan definisi 
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teknologi pendidikan yang memadai, setidaknya ada 16 bagian definisi teknologi 

pendidikan yang harus difahami sebagai satu keutuhan. Hal tersebut dikarenakan  

sebuah konsep yang kompleks seperti teknologi pendidikan memerlukan definisi 

yang kompleks pula. Dari 16 bagian definisi tersebut, dapat ditarik sebuah definisi 

yang menyatukan keenambelas definisi tersebut. 

Definisi teknologi pendidikan menurut AECT adalah “proses yang 

kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, alat dan organisasi 

untuk menganalisis masalah, mencari pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, 

dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut aspek belajar manusia” 

(1977:1). Sedangkan menurut Barbara B Seels dan Rita C Richey dalam AECT, 

“instructional technology is theory and practice of design, development, 

utilization, management and evaluation of processes and resources for learning” 

(1994: 1). Definisi tersebut kurang lebih dinyatakan bahwa teknologi instruksional 

merupakan suatu teori dan praktek yang merancang, mengembangkan,

memanfaatkan, mengelola dan mengevaluasi proses dan sumber belajar. Semua 

domain dalam bidang itu memberikan kontribusi pada teori dan praktek yang 

menjadi dasar profesi itu.

DOMAIN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam definisi teknologi instruksional 

pada AECT 1994 ada lima domain yang mendasari teknologi instruksional. 

Hubungan antar domain tersebut tidak linier namun saling melengkapi (AECT, 

1994: 11). Kelima domain yang meliputi desain, pengembangan, pemanfaatan, 

pengelolaan, dan evaluasi itu saling melengkapi dan mendukung dalam 

menyokong teori dan praktek yang menjadi dasar seperti termaktub dalam 

definisinya. Setiap domain dalam teknologi pembelajaran mencakup khasanah 

pengetahuan yang didasarkan pada penelitian dan pengalaman.
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Hubungan antara domain-domain tersebut ditunjukkan Barbara dan Rita 

sebagai berikut:

Development Utilization

Print Technologies

Audiovisual Technologies

Computer Basic Technologies

Integrated Technologies

Media Utilization

Diffusion of Innovations

Implementation and Institutionalization

Policies and Regulation

Design

Instructional System Design

Message Design

Instructional Strategies

Learner Characteristics

Evaluation Management

Problem Analysis

Creation Referenced Measurement

Formative Evaluation

Summative Eveluation

Project Management

Resource Management

Delivery System Management

Information Management

Gambar 1. Domain Teknologi Instruksional

Domain desain meliputi desain sistem instruksional, desain pesan, strategi 

instruksional, dan karakteristik peserta didik. Domain pengembangan meliputi 

teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi dasar komputer, dan teknologi 

terpadu. Domain pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, penyebaran inovasi, 

implementasi dan pelembagaan, serta kebijakan dan peraturan. Domain 

pengelolaan meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan 
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sistem pengiriman, dan pengelolaan informasi. Domain eveluasi meliputi analisis 

masalah, pengukuran kriteria patokan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif.

Mengacu pada domain teknologi instruksional tersebut, maka men-desain 

dan memanfaatkan warung matematika ini termasuk dalam domain desain (desain 

pesan dan strategi instruksional) dan domain pemanfaatan (pemanfaatan media 

dan penyebaran inovasi). 

WARUNG MATEMATIKA 

Warung matematika adalah model permainan yang dibuat oleh pengabdi. 

Dinamakan warung karena dalam proses permainannya terdapat proses jual beli 

yang (transaction of role playing). Anak dilatih berhitung dan berlogika dengan 

setting lingkungan dan situasi seperti kehidupan sehari-hari (keadaan warung pada 

umumnya). Barang yang diperjual-belikan disediakan oleh guru/pihak TK 

berbentuk APE dan makanan maupun minuman ringan. Yang menjadi penjual dan 

pembeli adalah anak; guru mengawasi, membimbing, dan mengarahkan. Anak 

diberi kebebasan untuk membeli dan menjual. Uang yang digunakan adalah APE 

berbentuk uang yang dibuat oleh guru dan mempunyai harga selayaknya uang 

yang sebenarnya. Warung matematika dapat dibuka di saat-saat tertentu secara 

insidental ataupun pada saat proses pembelajaran di kelas. Setting ruang untuk 

permainan warung matematika sangatlah sederhana namun dibuat menarik. 

Adapun setting warung matematika adalah sebagai berikut:
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Sedangkan contoh bentuk uang adalah sebagai berikut:

Kertas uang diberi

back-ground

watch-out

Gambar 2. Warung Matematika

PENGEMBANGAN KECERDASAN MATEMATIS-LOGIS ANAK

Menurut Gardner dalam Paul Suparno (2004), kecerdasan matematis-logis 

adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika 

secara efektif, seperti dipunyai seorang matematikus, saintis, programer, dan 

logikus. Termasuk dalam kecerdasan tersebut adalah kepekaan pada pola logika, 

abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Orang yang mempunyai kecerdasan 

matematis-logis sangat mudah membuat klasifikasi dan kategorisasi dalam 

pemikiran serta cara mereka bekerja. Pemikiran orang berkecerdasan matematis-

logis adalah induktif dan deduktif. Jalan pikirannya bernalar dan dengan mudah 

mengembangkan pola sebab akibat. Orang yang kuat dalam kecerdasan 

matematis-logis secara menonjol dapat melakukan tugas pemikiran sistem-sistem 

yang abstrak, seperti matematika dan filsafat. Orang yang berkecerdasan 

matematis-logis mudah belajar berhitung, kalkulus, dan bermain dengan angka. 

Bahkan, ia dengan senang menggeluti simbol angka dalam buku matematika 

daripada kalimat yang panjang-panjang.

Anak yang mempunyai kecerdasan matematis-logis menonjol biasanya 

mempunyai nilai matematika yang baik, jalan pikirannya bila bicara dan 

memecahkan persoalan logis. Pikirannya rasional. Ia mudah belajar matematika 

dan sains. Anak ini biasanya suka belajar dengan skema, bagan, dan tidak begitu 

suka dengan bacaan yang panjang kalimatnya. Dengan karakter anak yang 

demikian, bagaimana guru mengembangkan kecerdasan matematis-logis anak? 

Paul Suparno (2004) mengatakan bahwa secara umum, guru dapat membantu 

Gambar benda/ hewan/ 
tumbuhan (sesuai 

kreativitas guru

Angka
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siswa untuk meningkatkan kecerdasan ini dengan beberapa latihan, seperti 

membuat formula atau simbol, melatih siswa untuk membuat kesimpulan dari 

yang konkret ke abstrak, membuat garis besar jalan pikiran, mengorganisir banyak 

hal dengan grafik, melatih mengurutkan sesuatu dalam bilangan, melatih 

berhitung, melatih silogisme, membiasakan problem solving, atau memberikan 

permainan-permainan yang punya pola. 

Adapun salah satu contoh model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kecerdasan matematis-logis pada siswa TK adalah sebagai 

berikut:

☻ Matematika TK Mengenal Bentuk Lingkaran (Armstrong: 1994 dalam 

Paul Suparno: 2004)

Tujuan : mengenal berbagai bentuk benda yang berwujud lingkaran.

Alat : berbagai benda yang berupa lingkaran, dengan berwarna-warni,

  dan besarnya berbeda.

Kecerdasan yang ditekankan: 

  interpersonal, kinestetik-badani, intrapersonal, ruang-visual,

  musik, linguistik, lingkungan, dan matematis-logis.

Cara : 1) Siswa diajak membuat lingkaran dengan bergandengan tangan

      (interpersonal dan kinestetik)

  2) Siswa diajak membentuk lingkaran dengan tubuh mereka

      saling berdempetan dan merasakan sentuhan teman

      (intrapersonal dan kinestetik)

  3) Siswa diajak berkeliling kelas untuk melihat, mengamati,

      meraba semua benda berbentuk lingkaran yang disiapkan; lalu

      siswa diminta menggambar lingkaran seperti yang mereka lihat

      (ruang-visual)

  4) Siswa diajak menyanyi: lingkaran-lingkaran, yang dibuat guru 
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      (musikal)

  5) Siswa bercerita tentang lingkaran yang telah dilihatnya\

      (linguistik)

  6) Siswa membandingkan lingkaran mana yang besar dan kecil,

      yang berwarna sama, mengurutkan (matematis-logis, ruang-

      visual, dan lingkungan)

Bila model itu diringkaskan dalam tabel akan menjadi seperti berikut:

Topik Kecerdasan Bentuk Pembelajaran

Bentuk lingkaran Interpersonal Bergandengan bentuk lingkaran

Kinestetik-badani Membentuk lingkaran

Intrapersonal Merasakan sentuhan tubuh teman

Ruang-visual Mengamati & menggambar lingkaran

Musikal Menyanyi

Linguistik Bercerita

Matematis-logis Membandingkan & mengurutkan

Lingkungan Membedakan

PENUTUP

Melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa warung matematika 

merupakan hal yang penting dalam pembelajaran TK karena warung matematika 

dapat membantu mengembangkan kecerdasan matematis-logis anak dan 

kecerdasan lain sebagai pengiring (macam-macam kecerdasan sesuai pendapat 

Gardner). Dalam pembuatannya, warung matematika harus mempertimbangkan 

keamanan anak dan usaha guru adalah faktor yang utama. Perlu diingat bahwa 

membuat warung matematika tidak harus dari bahan yang mahal atau sulit 

didapat, tapi dapat menggunakan bahan yang sudah ada, sederhana, bahkan 

barang bekas. Warung matematika ini dapat dibuat oleh guru dan dapat langsung 

dimanfaatkan oleh guru tersebut.


