
APA ITU MATEMATIKA

Mayoritas  dari  kalian  menjawab  Matematika  itu  hitung-hitungan,  matematika  itu  identik
dengan rumus dan angka.  Ya..  memang berhitung,  rumus dan angka adalah bagian dari
matematika  tetapi  hanya  bagain  yang  sangat-sangat  kecil,  hanya  seujung  kuku  dari
matematika. Jika kalian membenci matematika karena berpikir matematematika itu hitung-
hitungan, kalian pasti belum pernah mendengar matematikawan hebat asal Jerman bernama
Ernst Kummer (1810-1893). Suatu hari dia menjadi dosen mengisi perkuliahan matematika
tingkat lanjut, ditengah perkuliah dia harus menghitung  7×9. Percaya atau tidak seorang
matematikawan hebat kebingungan mengitung 7×9. Jadi meskipun kalian lemah berhitung,
kalian tetep bisa mempelajari matematika

Ada satu jawaban temenmu yang amat menarik bagi bapak, jawaban yang ditulis  Ikhlasul
Aqmal (X IPS I), dia menjawab

Seni memahami dunia dari  sudut pandang yang berbeda. dibangun dengan prediksi,
disempurnakan  oleh  percobaan.  Ribuan  ilmuwan  dari  berbagai  agama  dimulai  dari
Zaman yunani  kuno hingga sekarang,  matematika adalah jawaban untuk pertanyaan
"kenapa tidak?" 

Bapak kagum ada diantara kalian yang beranggapan bawa matematika itu seni. Ya...bapak
juga berpendapat demikian, matematika itu seni. Sebelum bapak membahas dimana letak
seni dari matematika, ada 1 point dari jawaban Ikhlasul dimana bapak tidak sependapat. “
disempurnakan oleh percobaan” Kurang tepat itu,  matematika tidak disempurnakan oleh
percobaan tetatpi oleh pembukitia. Kita tidak mecoba-coba 7+8=15, mecoba-coba 7×8=56
tetapi kita membuktikan bahwa  7+8=15, membuktikan bawha  7×8=56. Yang dimaksud
pembuktian dalam matematika adalah argumentasi yang logis bahwa sesuatu iyu bener

Menurut Bapak, matematika adalah

Seni berpikir untuk memecahkan masalah

Supaya kalian bisa melihat dimana seni berpikir, bapak akan menceritakan kisah nyata dari
Carl Friedrich Gauss (1777–1855).

Di Jerman sekitar tahun 1700-an, ada seorang bocah SD berumur 7 tahun, bernama Carl
Friedrich  Gauss dihukum  oleh  gurunya  karena  bandel.  Bocah  tersebut  disuruh
menjumlahkan semua bilangan dari 1 sampai 100. Dengan kata lain ia disuruh menghitung

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 100.



Gurunya berpikir dia akan butuh waktu lama untuk menghitung, namun tanpa disangka-
sangka  bocah  tersebut  mampu  menjawab  dengan  cepat  dan  juga  tepat. Hal  tersebut
membuat gurunya tercengang. Bagaimana caranya ia menghitung?

Pertama-tama ia menghitung 1+100 = 101, selanjutnya 2 + 99 = 101, berikutnya 3 + 98 =
101. Dari sini dia melihat keteraturan, yaitu

1+100=101
2+99=101
3+98=101
:
:
50 + 51 = 101

(Bagian Pertama)
Ia mendapatkan 50 pasang bilangan yang setiap pasangnya berjumlah 101. Jadi hasilnya
adalah 101 × 50= 5050.

(Bagian Kedua)
Di bagian pertama, Gauss kecil bermatematika yaitu seni berpikir bagaimana memecahkan
masalah, sedangkan di bagian kedua, dia berhitung, hanya menghitung 101 × 50.

Sekarang kalian tahu kan, perbedaan matematika dengan berhitung?

Objek Studi Matematika
Supaya kalian lebih cinta ama matematika, kalian harus tahu objek studi dari Matematika.
Secara harfiah matematika diambil dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan, belajar.
Nah..pengetahuan tentang apa? Belajar apa? Objek studi matematika adalah ide, hanyalah
konsep-konsep yang ada di kepala kita. Inilah yang membedakan matematika dengan ilmu
pengetahuan lainnya. Objek studi matematika diluar panca indra kita. Bilangan 1, 2, 3 yang
kamu kenal dari TK hanyalah ide yang kita gunakan untuk mengitung dan mengukur. Kita
hanya  bisa  meyimbolkan  1,  2,  3  tetapi  kita  tidak  bisa  menyentuh,  merasakannya.
Matematika mempelajari hubungan antara ide-ide tersebut. Penjumlahan dan perkalian yang
kalian pelajari itu sebenarnya merupakan hubungan:



• Penjumlahan menghubungkan 3 dan 4 dengan 7, karena 3 + 4 = 7.
• Perkalian menghubungkan 5 dan 2 dangan 10, karena 5 × 2 = 10.

Nah..  di  setiap  hubungan  ada  keteraturan.  Contoh  keteraturan  dalam penjumlahan  dan
perkalian adalah: Jika dua bilangan genap dijumlahkan atau dikalikan, maka hasilnya selalu
bilangan genap juga. Contohnya:

• 2 + 4 = 6
• 2 × 4 = 8
• 4 + 6 = 10
• 4 × 6 = 24

Jadi matematika adalah tentang hubungan dan keteraturan. 

Mengapa harus belajar Matematika?
Selain untuk memecahkan masalah seperti yang dilakukan Carl Friedrich Gauss , kita belajar
matematika karean semua hal bisa ada dimatematikakan.  Coba lihat sekeliling kamu, apa
yang tidak ada matematikanya? Ruangan yang kamu tempati jelas ada ukurannya, hp atau
laptop dan internet yang sedang kamu gunakan jelas merupakan prodak dari matematika.
Udara yang kamu hirup ada suhu ada tekanannya bisa diukur, jelas itu matematika.  Bahkan
cinta pun bisa dimatematikakan meskipun tidak secara langsung. Kamu jika didekat gebetan
pasti  detak  jatung,  irama  nafasmu  berubah  itu  bisa  diukurkan?  Berarti  cinta  bisa
dimatematikakan.  Di  Jaman  Modern  ini,  sesutu  diterima  jika  sesuatu  itu  bisa
dimatematikakan,  ada  cara/metode  mengukurnya.  Kita  tidak  bisa  merasakan  sinyal  hp
tetapi  ada  cara  mengukur  frekuensi,  panjang  gelombang dari  sinyal  hp.  Kita  menerima
bahwa bumi ini bulat bukan karena ada foto bumi bulat tetapi ada rumus menghitung jari-
jari bumi (Kalian belajar ini ntar di semester 2) 

Selain itu  matematika juga mampu menjelaskan banyak hal, Bapak mau kembali mengutip
jawaban Ikhlasul Aqmal 

matematika adalah jawaban untuk pertanyaan "kenapa tidak?" 

Ya..betul dengan matematika, kita tahu kenapa tidak ada Vampire

Di film-film diceritakan bahwa vampire meminum darah manusia dan korban gigitan vampire
akan  menjadi  vampire  pula.  Misalkan  hari  ini  tiba-tiba  muncul  1  vampire  dan  ia  harus
menggigit  1 orang tiap harinya.  Jika hari  ini  vampire tersebut  menggigit  1 orang,  maka
besok  (hari  kedua)  akan  ada  2  vampire,  ya  kan?  Jika  masing-masing  vampire  tersebut



kemudian  menggigit  1  orang,  maka  lusa  (hari  ketiga)  akan  ada  4  vampire,  begitu
seterusnya. Jadi setiap hari jumlah vampire akan berlipatganda.

Hari ke-1 ada 1 vampire
Hari ke-2 ada 2 vampire
Hari ke-3 ada 4 vampire
Hari ke-4 ada 8 vampire
Hari ke-5 ada 16 vampire
:
:

Dalam Matematika, kalian dilatih melihat pola. Ada berapa vampire pada hari ke-n? Ada 2
pangkat n-1, ya kan? Nah, pada hari ke-33, jumlah vampire akan mencapai 2 pangkat 32,
yaitu  4.294.967.296  vampire.  Dalam  waktu  33  hari,  jumlah  vampire  melebihi  4  miliar,
padahal total populasi manusia di Bumi saat ini adalah 7 miliar orang. Dengan kata lain,
secara matematis,  jika  vampire  ada,  maka semua manusia  akan menjadi  vampire  dalam
hitungan 1 bulan. Itu tidak pernah terjadi kan?

Apa Matematika itu sulit
Bapak mau balik bertanya

Apa bermain game itu sulit?

Yang  mejawab  sulit,  berarti  belum  ketemu  asyiknya  bermain  Game.  Begitupula  yang  menjawab
matematika sulit, berarti belum ketemu asyiknya bermatematika


