
Kemampuan Melihat & Mempelajari
“Hantu” Matematika

Hendra Gunawan
Freedom Institute

Maret 2015



Kemiripan antara Matematika & Hantu

• Orang yang bisa menguasai matematika seperti
orang yang bisa melihat hantu.

• Ia seolah bisa masuk ke alam matematika, asyik
bermain di sana, tetapi ketika kembali ke alam
fisis dan menceritakannya kepada orang lain, 
tidak ada yang memahaminya.

• Padahal, menurutnya, “hantu” matematika itu
cantik. Sayangnya ‘ngga ada yang percaya. “Apa
gunanya mempelajari hantu matematika itu?”



Perbedaan antara Matematika & Hantu

• Bayangkan rumah angker yang dipercayai ada
hantunya.

• Bawa ~5 orang yang mengaku bisa melihat
hantu.

• Minta mereka, SECARA TERPISAH, menulis/ 
menjelaskan sosok hantu yang mereka lihat.

• Bandingkan penjelasan mereka. 
• Kira-kira mereka sepakat ‘ngga ya tentang

sosok hantu itu?



Ilmu tentang Hantu

• Bayangkan si A telah melihat hantu, lalu
menulis tentang hantu itu.

• Bayangkan 10 tahun kemudian, si B yang telah
membaca tulisan si A, juga bisa melihat hantu
itu dan kemudian mempelajari LEBIH LANJUT 
tentang hantu itu. Sebagai hasilnya, si B mem-
buat tulisan yang lebih rinci tentang hantu itu.

• Bayangkan 20 tahun kemudian si C membaca
tulisan si A dan si B, lalu… [teruskan sendiri]



Matematika merupakan Ilmu

• Berbeda dengan hantu yang gaib itu, 
matematika merupakan ilmu.

• Ia dikembangkan dan berkembang sebagai
ilmu, khususnya sejak era Yunani Kuno.

• Kemampuan dan kepekaan matematika bisa
diasah [bukan dengan bertapa tetapi berlatih].



Apa yang Anda Lihat?

Kalau anda hanya melihat lingkaran (di sebelah kiri) dan bintang (di sebelah
kanan), anda perlu mengasah kepekaan matematika anda. 



Kemampuan Matematika
• Sebagai matematikawan, saya bisa menceritakan

apa yang saya telah pelajari dan temukan kepada
sesama matematikawan, dan mereka bisa me-
mahaminya dan setuju.

• Tetapi, barangkali mirip dengan kemampuan
melihat hantu, kemampuan matematika juga
bertingkat-tingkat. Apa yang dipahami oleh
Terence Tao tidak serta-merta bisa dipahami oleh
saya (karena kemampuan saya lebih rendah).

• Apa yang telah disetujui oleh para matematika-
wan menjadi dokumen tertulis dan terus ber-
tambah sejak era Yunani Kuno.



Pythagoras
[NoMaas.org]



Antiphon
[perseus.mpiwg-berlin.mpg.de]

http://perseus.mpiwg-berlin.mpg.de/GreekScience/Students/Tim/SquaringCircle.html�


Eudoxus
[people.famouswhy.com]



Archimedes
[en.wikipedia.org]



Math Genealogy
Pohon Keluarga Matematikawan

[www.genealogy.ams.org]
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Terima Kasih atas Perhatiannya.
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