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KAPPA 
Komik Spesial

PI
Pemberitahuan Terkini

MU
Matematika Quotes
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Matematika atau matematika?
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Matematikabare #3 IOTA[INFORMASI MATEMATIKA]

Banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya matematika itu

ada 2. Ada matematika dengan m (huruf kecil)dan ada

Matematika dengan M (huruf Kapital). Apa perbedaannya?

Alan Bishop menjelaskan bahwa Matematika dengan

menggunakan M(huruf kapital )adalah matematika yang

dikenal dan dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu.

Sedangkan matematika dengan m (huruf kecil)adalah

keterampilan dan prosedur untuk menghitung, mengukur,

dan sejenisnya yang biasa digunakan dalam kehidupan

sehari-hari.

Masih belum mengerti? Jadi begini, Matematika

dengan M(huruf kapital) biasa kita sebut sebagai ilmu

matematika yang bersifat teoritis dan tidak terbantahkan.

Sedangkan matematika dengan m (huruf kecil) biasanya

kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Contohnya adalah, mistar gawang yang menggunakan sendal saat anak kecil bermain bola itu

menggunakan perhitungan jarak langkah, bukan cm atau meter. Mereka biasanya membuat jarak 4 sampai

5 langkah. Ini adalah contoh pengukuran sehari-hari dengan menggunakan matematika m kecil.  Contoh

lain adalah saat anak-anak bermain petak umpet, mereka akan berhitung ji, ro, lu, pat, ma, nam, ju, pan,

lan, luh. Anak di Amerika tidakakan mengerti konsep hitungan ini, tetapi hampir semua anak di Indonesia,

terkhusus yang berada di Jawa akan paham dan mengerti maksud hitungan ini. Inilah yang dimaksud

dengan m kecil. Setiap daerah atau suku bangsa atau suatu negara memiliki cara bermatematikanya

sendiri-sendiri yang akhirnya melahirkan yang disebut dengan ETNOMATEMATIKA. 

l

Dari hal tersebut kita bisa tahu bahwa , M (huruf kapital) pada Matematika dan m (huruf
kecil) dari matematika ternyata berbeda, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa
matematika itu diciptakan, dikembangkan, ditemukan tergantung kita bicara tentang M
besar atau m kecil dari matematika.

Sumber:https://id.quora.com/Mengapa-ahli-matematika-meperdebatkan-apakah-matematika-
itu-lahir-dengan-sendirinya-atau-diciptakan-oleh-manusia.



Hai warga Jurdikmat! Apa kabar? 

Bertemu lagi dengan Matematikabare. Kali ini kita akan membahas tentang Studi Laboratorium

Matematika 2020 (SLM 2020). Gimana nih menurut kalian tentang konsep SLM tahun ini? 

Studi Laboratorium Matematika adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Jurusan Pendidikan

Matematika FMIPA UNY sebagai sarana pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru

khususnya di Jurusan Pendidikan Matematika. Seperti yang kita tahu tahun 2020 ini dunia sedang

dilanda pandemic Covid-19. Keadaan ini pasti memberikan pengaruh bagi pelaksanaan SLM 2020

ini. Salah satu perbedaan antara SLM tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya terletak pada

konsep pelaksanaannya. Biasanya SLM dilaksanakan secara offline di kampus, tetapi tahun ini SLM

dilaksanakan secara online di rumah masing-masing mahasiswa. 

Terdapat 3 rangkaian kegiatan SLM 2020 yaitu Technical Meeting, Mathematic Competition,

dan Puncak SLM. Rangkaian kegiatan dimulai tanggal 13 September 2020 dan 26-27

September 2020. Technical Meeting dilaksanakan tanggal 13 September 2020 melalui Zoom

Meeting. Dilanjutkan dengan Mathematic Competition pada tanggal 26 September dan Puncak

SLM pada tanggal 27 September 2020. Seluruh kegiatan SLM dilaksanakan secara online melalui

Zoom Meeting.

STUDI
LABORATORIUM MATEMATIKA 2020
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Matematikabare #3 ETA[EVENT MATEMATIKA] η



Fenomena sepeda di Jogja di tengah pandemi corona yg belum usai, tentu ada yg pro dan

tidak sedikit juga yg kontra. Apalagi sekarang lagi dianjurkan untuk menghindari berkegiatan diluar

dan melibatkan banyak orang. Bersepeda bisa menjadi pilihan kegiatan olahraga untuk menjaga

kebugaran tubuh di masa pandemi Covid-19. Selain itu, bagi bersepeda juga bisa dijadikan alternatif

bagi teman- teman yang selama ini menggunakan ojek daring untuk bepergian jarak dekat. Tapi,

Jangan jadikan fenomena berseapeda ini sebagai alat pemberontakan dengan alasan sudah bosan

dirumah ya teman-teman. Apalagi keluar bersepeda  di tempat yang berpotensi ramai .Bersepeda

selama masa pandemi Covid-19 sedikit berbeda dengan bersepeda dalam kondisi normal. 

Teman- teman perlu memperhatikan sejumlah hal untuk menjaga agar tidak terpapar virus.

Hindari droplet dengan mengenakan pakaian berlengan panjang, sarung tangan, masker, kacamata,

penutup kepala (bandana/cycling cap), membawa hand sanitizer dan handuk kecil. Pilih masker

berbahan kain yang tidak terlalu rapat dan mengganggu pernapasan. Jika sudah selesai ,sebelum

masuk rumah, lepaskan semua perlengkapan yang digunakan. Segera bersihkan diri, mandi dan

keramas. Tetap jaga kesehatan ya teman teman..

Menyikapi Fenomena Sepeda di Tengah Pandemi
Covid-19

Matematikabare #3 PI [PEMBERITAHUAN TERKINI]
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π



Matematikabare #3 KAPPA [KOMIK SPESIAL]
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Variabel Kehidupan

κ



April 2020 Oddball Imaging Studio

Mendatar
1. Aku adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis
2. 3 "sungai" 4 sama dengan 12
3. Bentuk salah satu tujuh keajaiban dunia yang berdiri di Giza, Mesir
4. Nama lain "a" pada soal sepuluh menurun
5. Pelukis terkenal kelahiran spanyol. Guernica merupakan salah satu karyanya yang terkenal.
6. Manusia kerdil dalam mitologi Nordik
7. (-x+y=70), (2x-y=30)
8.  Aku merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran,
posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Seorang ahli matematika yang bekerja di bidang aku
disebut ahli ilmu ukur. Aku adalah
9. Alat pengukur getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa atau getaran
pada permukaan tanah
10. Hewan yang lehernya tidak pendek  

Menurun 
1. Luas = sisi x sisi, Keliling = 4 x sisi
2. Biji bunga matahari
3. Sudut yang terbentuk saat jarum jam yang pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 3
4. 4.Huruf (Terbalik)
5. Tarian tradisional dari sulawesi selatan
6. Paus pembunuh
7. Salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT)
8. 'Pulang kampung nih',  'indonesia bagian dari diri saya', 'sate...bakso....', penggalan pidato dari 
9. Planet terdekat kedua dari matahari (Terbalik)
10. a² = b² + c²
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Matematikabare#3 TAU [TANTANGAN UNTUKMU] τ
Jawaban dikirim ke
087708348989

2 pemenang
pertama berhak
mendapatkan
hadiah
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April 2020 Oddball Imaging StudioMatematikabare#3 MU [MATEMATIKA QUOTES]] µ

Satu tidak akan menjadi angka dua tanpa angka
sebelumnya sehingga untuk mencapai tujuan ,kita butuh
awalan yang sepadan dengan prosesnya.-BIP2020


