Bebaskah
r\4atematika
dari
Mitos?
BebaskahMatematika
dari mitos?Jawabannya
temyata tidak. Banyak
mitos yang dilekatkan
kepadaMatematika,baik
oleh siswa,mahasiswa,orangtua siswa,/
mahasiswa,masyarakatawam, bahkanpara
pengajarMatematikasekalipun.
Delapan mitos yang dilekarkankepada
Matematika(Buxton,hal. ll5, 1981),
Matematikadipandangsebagail) Iimu yang
cudahtenenlu.lidakdapardiubah-ubah,
dan
tidak krcatif (arau Matemarikaadalahilmu
yang sudahpasti/mari);2) Abstrakdan ridak
berhubungan
denganrealita;3) Hanyadapat
dimengerti
oleh sedikitorang;4)Koleksi
darihukumd0ntaktayangharusdiingit: 5 |
Sangattidaklogis:6)Selaluberhubungan
dengankecepatanperhitungan;?) Sebagai
penentutingat intelektualseseorang;
dan g)
Sebagianbesarberhubungan
dengan
perhitungan.
Ada orang yang mungkintidak setuju
dengan beberapapoin dalam daftar mitos
di atas.Poin 5, misalnya.Tapi kita tidak
membahaspolemik seputarkenapamitosnya
sepertidemikian. Dalam tulisan ini. oenuiis
menjelaskanlagi fenomenaterbentuknya
beberapamitos di atas,dalamkonteks
keadaannegaraIndonesia.
Budaya penelitianMatematikadi
Indonesiabelum marak dan masihsansar
mudajika dibandingkan
negara-negara
barat.
Pendidikantinggi barudikenaldi bumi
nusantaraini setelahdidirikannya sekolah
dokterdi Batavia.FakultasMatematika dan
Ilmu PengetahuanAlam di Indonesia
,didirikan setelahkemerdekaan.Berartitidak
adajurusanMatematikadi Indonesiayang
berusialebih dari 50 rahun.Dalam usiayang
masih sangat muda untuk tumbuh dan
berkembangnya
budayalrnelitian suatu
cabang ilmu pengetahuan,
wajarjika budaya
tersebutbaru berkisar padabeberapa pakar
MatematikaIndonesia.Belum terbentukftat
penelitianMatematikadan belum dihasilkan
karya-karyamonumental.

?

Padahaldalam
penelitian
Maiematikalahdapat
disaksikan
ide-ide
segardan perjuangan.
Matematikadiutak-atik demi penyelesaian
masalah.ContohkreativitasMatematika
adalah penyelesaian
masalahJembatan
Konisbergoleh L. Euler.Secarakreatif
Euler mengumpamakandaerahyang
terbentukoleh aliran sungai s€bagaititik
dan jembatanyang menghubungkan
daerah
tersebutsebagaigaris. Permasalahannya
bagalmanamencari jalan yang .melewati
semuadaerahdan mencarilintasanyang
melewatisemuatitik.
Politik pemerintah
lndonesia
turut
mendorongterbentuknyamitos di aras.
PulitikreknoloerlompatLrtakrtuu /ig /ittl
yang pernah dicanangkanoleh pemerintah
Orde Baru adalah salah satucoritohnya.
Demi memrcupenguasaan
reknologiringgi.
dilakukanupaya meniru,merakit,dan
memoleshasil-hasilyang telah ada.
Penelitian
danhasil-hasil
inrelektual
ilmuilmu dasardiabaikan,
hanyadijadikan
pemenuhrak-rakperpustakaan.
Politik mobil nasionaladalahsalah satu
contoh konkretpolitik pemerintahseperti
itu. Jikakita membuarmobil denganmeniru
mobil yang sudahjadi, makakira ridak
memerlukanpembuatanmodel-model
aerodinamismobil. Berartipengetahuan
Matematikauntuk p€mbuatanmodel-model
aerodinamistidak kita perlukan.
Tidak pemahnyapengajarMatematika
melakukanpenelitianmempengarirhigaya
pengajaran.
Ia akanmemakaisekumpulan
rumusMatematika sebagairangkaianteori
saja dan .s€tiap bagiannyatidak
berhubtngan dengankeadaannyata. Siswa
ataumahasiswajugaakanmengikuti
pengenianpengajamya.Merekamelihat
Matematikasebagaihal abstrakdan hanya
dapat dimengeni oleh sebagiankecil orang
yang dianggapberbakat.Hal lain yang
mereka lakukandenganmenghapalkan
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Kebanyakantenagapengajarberlindung
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Padahaltidak selalusitat
atau mahasiswa.
abstrak MatematikaberartiMatematika
dengandunia nyata.
tidak berhubungan
Contohnyup da cabangilmu Geometri. '
Bentuk-bentukgeometri sepertiempat
persegipanjangatautetrahedronadalah
bentuk geometrisyang bergunabagi bangsa
Mesir kuno untuk membuatdam atau
piramid.Padahalbentuk-bentuktersebut
abstrakdan tidak terdapatdi alam.
Matematika setua dan seiring dengan
peradabanmanusia.Sejarahilmu pengetahuan menempatkanMatematika pada
bagianpuncakhierarki ilmu pengetahuan.
Matematikaseakan-akanmenjadiratu bagi
Peletakanyang demikian
ilmu pengetahuan.
menimbulkanmitos bahwaMatematika
adalahpenentutingkatintelektualseseorang.
tidak mengertiMatematika,
Jika seseorang
makaberani tidak pintar.Padahalkepintaran
Ada yang
itu bermacam-macam.
seseorang
sangatjenius dalambiddngsains.Yanglain
jenius dalam bidarryseni,namuntidak
mengeniMatematikasamasekali.
Mitos yang demikianselanjutnya

mitos-mitoslain.Kargna
membentuk
dianggapsebagaipenentu.intelektual
Matematikamenjadi alat standar
seseorang,
tes-tes
intelektualatau penempatan.
untuk
Matematika selalu hadir padaruang-ruang
tes untuk menyeleksitingkat kemampuan
AkibatnyaMatematikaselalu
seseorang.
yang
berhubungandengan penyelesaian
dibatasiwaktu dan melibatkanperhitunganperhitungan.
SejarahMatematikamembuktikanbahwa
banyakpersoalanMatematikayang
memerlukan waktu bertahuo-tahun,bahkan
untuk dapatdiselesaikan.
berabad-abad,
TeoremaTerakhirFermat(TTF), misalnya,
perlu waktu satuabadlebih untuk dapat
Bukti tertkhir untuk TTF
membuktikannya.
irupunmasihbelumditerimasemua
kalanganmatematikawan.
Bisahah Matematika bebasdari mitosmitos di atas? Untuk masyarakatIndonesia
saatini tampaknyatidak. Perlu pergeseran
budayake arahbudayamenelitiMatematika
yang marakdan politik pemerintahyang
lebih menekankanpadapenelitianilmu-ilmr.t
dasar.Sedangkankita tahu.sekarangini
urusan perut dan perebutankursi kekuasaan
lebih menarikperhatianmasyarakatdan
pemerintahkita.

