
Awal Kemunculan Geometri Non Euclides

Kemunculan Geometri Non Euclid dimulai dengan adanya 

Geometri Euclid. Euclides sendiri adalah seorang filsuf dari 

Alexandria yangi hidup kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Ia 

menulis buku-bukunya sebanyak 13 buah dengan materi yang 

dikumpulkan dari beberapa sumber dan juga dari tokoh-tokoh 

sebelumnya, sehingga Euclides dapat dipandang sebagai 

penyusun dan penulis buku yang luar biasa.

Bukunya disebut “The Elements” atau “Euclid's Elements” 

yang dapat diterjemahkan sebagai “Unsur-unsur Euclid”. Dalam 

buku Euclides tersebut terdapat Postulat ke-5 yang berbunyi: 

Melalui sebuah titik A di luar sebuah garis g yang diketahui, 

dapat dibuat tepat sebuah garis yang melalui A dan sejajar 

dengan garis g. Beberapa matematikawan menganggap bahwa 

postulat ke-5 itu bukan postulat, melainkan teorema/dalil yang 

dengan demikian harus dapat dibuktikan dengan keempat 

postulat sebelumnya. Usaha untuk membuktikan postulat ke-5 

berlangsung sejak Euclides masih hidup hingga sekitar tahun 

1820. Tokoh-tokoh yang berusaha untuk membuktikan ini 

antara lain: Proclus dari Aleksandria (410 – 485), Gerolamo 

Saccheri dari Italia (1607 – 1733), Karl Friedrich Gauss dari 

Jerman (1777 – 1855), Wolfgang (Farkas) Bolyai dari Hongaria 

(1775 – 1856) dan anaknya Yanos Bolyai (1802 – 1860), dan juga 

Nicolai Ivanovitch Lobachevsky – 1856).

Usaha-usaha yang dilakukan tidak ada yang berhasil dan 

hal ini menunjukkan akan keunggulan dari Euclides. Akan 

tetapi, usaha ini mengakibatkan ditemukannya Geometri jenis 

lain, yang sekarang disebut dengan Geometri Non Euclid. 

Munculnya mata kuliah Geometri Non Euclid lebih 

dimaksudkan agar para mahasiswa memiliki wawasan yang 

lebih luas tentang adanya struktur lain dalam Geometri Datar 

yang juga deduktif-aksiomatis. Untuk itu dibutuhkan materi 

prasyarat yaitu Geometri Datar Euclid. 
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Galeri Matematika
Gamma

Solusi dari 3 
z = 1

z = 1,  z = -1/2 + √3/2i,  z = -1/2 - √3/2i
Seperti solusi  yang tidak hanya z = 1, Roma 3 

z = 1
yang kita tuju belum tentu Roma yang Tuhan 
maksudkan - Jerome Polin
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Sport and Art Mathematics adalah 
event yang mewadahi minat dan 
bakat mahasiswa khususnya di 
bidang seni dan olahraga.acara ini 
mengusung tema Sportifitas Tiada 
Batas, Inovasi Tiada Henti. Berbagai 
macam lomba seperti lomba futsal, 
akustik, dan masih banyak lagi bisa 
diikuti oleh seluruh warga Jurdikmat 
lohh... akan dilaksanakan pada 
tanggal 5-6 Oktober 2019.
CP : 081292278963(Ryan).

Halo teman-teman Jurdikmat! Di 
tanggal 18 Oktober 2019 ini 
Jurdikmat FMIPA UNY mendapat 
kunjungan dari Hima Administrasi 
Pendid ikan  FIP UNY loh . .  
Kunjungan ini bertujuan untuk 
m e n d a p a t  i l m u  b a r u  y a n g  
bermanfaat  untuk himpunan 
masing-masing serta dapat terjalin 
tali silaturahmi. Catat tanggalnya 
yaa! CP :082264560897(Tessya)

Kembali hadir Himatika Concert 

(HTC)#7 yang mengangkat tema 
Generasi Milenial Beraksi dalam 
Simfoni. Acara yang bertujuan 
untuk mempererat tali silaturahmi 
antar warga jurdikmat ini akan 
dilaksanakan tanggal 24 Oktober 
2019 dengan special guest star Tri 
Suaka dan Ndarboy Genk.
CP : 081353987132(Akdis)

Lomba Ide Usaha (LIU) hadir 
kembali dengan tema Change The 
Future with Our Ideas. Melalui 
lomba ini mahasiswa aktif D3/S1 se-
DIY Jateng akan menunjukkan ide-
ide usaha kreatif mereka. LIU yang 
merupakan follow up dari SDP 
E n t e r p r e n e u r s h i p  i n i  a k a n  
dilaksanakan pada tanggal 26 
Oktober 2019. 
CP : 085867715932(Hanan).

Terbiasa meliput, mengolah, dan 
menyajikan informasi berita melalui 
media massa? Atau punya cita-cita 
ingin menjadi jurnalis? Jangan 

lewatkan Kunjungan Media dari 
SDP Joutech kembali hadir pada 1 
November 2019.
CP :082242545266 (Aan)

Tertarik untuk menulis esai dan 
membuat media pembelajaran 
khususnya di bidang matematika? 
Telah hadir Lomba Esai dan Media 
Pembelajaran (LEMM) yang bisa 
diikuti oleh mahasiswa aktif 
Program Diploma/S1 se-Jawa. 
Serangkaian kegiatan dari follow up 
SDP Education ini dapat diikuti dari 
tanggal 16 Agustus hingga 2 
November 2019. 
CP : 085601488010(Anggit)

Ada Event lain loh yaitu
Ta l k s h o w  M a p r e s  =  1 1  
OKTOBER 2019
Mult imedia  Fest ival  =  24  
OKTOBER 2019
Aksi Sosial Matematika Berbagi 
Peduli Sepenuh Hati = 15-17 
NOVEMBER 2019

Event Mendatang
Eta

komik
Komik

2

Tempat Wisata
Teta

Matematikabare Edisi Oktober 2019

Sindu Kusuma Edupark

3

Sindu Kusuma Edupark (SKE) adalah salah satu destinasi rekreasi yang terletak di Yogyakarta. 
Kawasan taman yang selesai dibangun tahun 2014 ini memiliki luas sekitar tujuh hektar yang 
memiliki berbagai macam wahana. Wahana bermain yang paling dikenal dari SKE adalah bianglala 
yang sekaligus menjadi ikon SKE sendiri. Berada di jantung Sindu Kusuma Edupark (SKE), bianglala 
bernama Cakra Manggilingan tersebut terdiri dari 28 buah kapsul yang masing-masing dapat memuat 
empat orang dalam wahana bermain yang mengusung tagline "The City of Fantasy, Wahana Wisata 
Keluarga" itu. Daya tarik utama Cakra adalah persembahan bird eye view 360 derajat ketika kapsul 
yang kita tumpangi sudah berada di titik puncak. Namun, SKE tidak terbatas pada Cakra. Saat kami 
berkunjung, ada setidaknya 18 wahana bermain yang sedang beroperasi, baik yang sudah lama 
maupun yang baru ditambahkan, beberapa diantaranya House of Terror (Rumah Hantu), Area 
Ketangkasan, Bioskop 8D, Bioskop 4D, Montor Tumbur (Bumper Car), Sepeda Mabur (Flying 
Bicycle), Cangkir Mabur (Spinning Cup), Kursi Mabur (Flying Chair), Taman Lampu, dan Mini 
Waterpark.

 Selain itu, dalam wahana edukasi SKE terdapat Omah Batik yang menyambut pengunjung 
begitu pertama kali tiba dari koridor masuk. Di dalam museum batik ini, kita bisa mempelajari 
berbagai macam motif batik sekaligus mempelajari cerita perjalanan batik dari dulu hingga booming 
seperti sekarang. Kemudian ada juga Omah Musik yang didalamnya menceritakan perkembangan 
sejarah musik. Di museum ini pula kita juga dapat melihat macam-macam alat musik yang bernuansa 
vintage. Contohnya, kita bisa melihat dan mendengar langsung gramofon antik yang dibunyikan 
dengan amplifier kayu yang juga antik memutar lagu lawas Indonesia yang tidak lagi terdengar di 
televisi.
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