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01. ETA

 Sport and Art Mathematics atau biasa disebut 

SPARTA merupakan salah satu program kerja dari bidang 

Olahraga dan Seni HIMATIKA FMIPA UNY. SPARTA 

memiliki tujuan sebagai ajang untuk memperkenalkan 

organisasi dan sarana belajar kepanitiaan bagi mahasiswa 

baru. Selain itu, SPARTA juga memiliki tujuan untuk 

mempererat hubungan antarkelas mahasiswa Jurdikmat. 

SPARTA mempunyai target kualitatif, yaitu mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Matematika dapat lebih akrab melalui 

kegiatan SPARTA ini. Adapun target kuantitatifnya yaitu 

SPARTA dapat diikuti oleh semua kelas dari angkatan 

2019-2021 (dalam hal ini diwajibkan) dan angkatan 2018 

(dalam hal ini t idak diwajibkan). SPARTA akan 

dilaksanakan sekitar tanggal 16 atau 17 Oktober 2021. 

SPARTA akan di laksanakan 

secara daring. Sasaran dari 

S P A R T A ,  y a i t u  J u r u s a n 

P e n d i d i k a n  M a t e m a t i k a 

angkatan 2018-2021. Sesuai 

dengan tujuannya SPARTA 

dilaksanakan untuk mempererat 

hubungan anta rke las  dan 

sebagai  perkenalan untuk 

mahasiswa baru.

SPORT AND ART MATHEMATICS



02. IOTA

 Para volunteer ini memiliki syarat 

saat pendaftaran. Diantaranya adalah 

berusia lebih dari 18 tahun dan wajib 

mengikuti pelatihan. Perekrutan volunteer 

dimulai pada tahun 2018 dengan seleksi 

tes dan wawancara. Volunteer olimpiade 

dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama bertugas membantu atlet dan 

official, sedangkan kelompok kedua 

bertugas sebagai pemandu di bandara, 

stasiun, dan tempat-tempat wisata. 

VOLUNTEER WNI 
DI OLIMPIADE TOKYO 2020

 Olimpiade dan Paralimpiade merupakan event olahraga 

terbesar di dunia yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Olimpiade 

Tokyo 2020 telah usai beberapa hari yang lalu di mana seharusnya 

dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi harus diundur karena 

pandemi Covid-19. Panitia dan official pasti sangat banyak untuk 

menyukseskan event besar ini. Tak terkecuali para volunteer. 

Volunteer ini berasal dari berbagai negara di penjuru dunia. Ada 

beberapa WNI yang menjadi volunteer ajang olahraga 4 tahunan 

ini. Lalu, bagaimana dan apa saja yang didapatkan para volunteer 

ini? 

Fasilitas yang didapatkan para volunteer antara lain mendapat 

atribut lengkap Olimpiade Tokyo 2020 serta uang elektronik 

sebanyak 1000 yen di setiap kedatangan atlet.

Sumber: olahraga.skor.id



03. BETA

PERAN MATEMATIKA DALAM OLAHRAGA

 Dalam perkembangan teknologi, matematika berperan penting 

dalam olahraga. Seperti teknologi yang berguna untuk mengukur dan 

meningkatkan kinerja dalam memperoleh momentum seseorang 

dalam berolahraga. Materi yang terdapat dalam matematika dapat 

dipadukan dengan olahraga seperti proses pembelajaran gerak pada 

tingkat dasar merupakan media yang strategis untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak.

 Dalam olahraga renang, perenang dipengaruhi oleh gabungan 

antara gaya Vertikal dan Horizontal serta hukum Archimedes yang 

mempengaruhi tubuh yang tenggelam untuk bergerak melalui 

perantara air, sedangkan dalam bersepeda, peningkatan teknis sepeda 

dapat berpengaruh terhadap performa pesepeda juga  dalam segi helm 

yang digunakan pengendara sepeda, yang dirancang untuk 

menghindari tekanan udara dan meluncur di udara dengan mudah. 

Jadi, tidak heran bahwa olahraga dikaitkan dengan aljabar, geometri, 

aritmatika, posisi desimal, dan relativitas. Seperti menghitung lintasan 

ideal kursus lari, persamaan matematika merupakan dasar ilmiah yang 

sangat diperlukan dalam olahraga elite untuk mengukur performa para 

atlet dalam mengejar kesempurnaan. 

 Begitu juga dengan peran statistik dalam persiapan turnamen 

sepak bola, yang dijadikan oleh pelatih sepak bola ketika bersiap-siap 

untuk menghadapi turnamen berikutnya. Menganalisis kinerja tim yang 

dapat  membantu pelatih dan manajer dalam mengambil keputusan 

strategis berdasarkan logika dan sedikit insting dari pelatih. Dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa peran matematika dalam bidang 

olahraga itu sangatlah penting. Mulai dari sepak bola, basket, voli, dan 

lain-lain.

Sumber: Kompasiana.com



04. KAPPA

Pesan moral: kita harus percaya dengan kemampuan diri 

sendiri karena setiap orang pasti memiliki kelebihannya 

masing-masing

Komik by: Muhammad Abiyyu N. H. dan Lia Afni N.



05. TAU

1) Dalam kotak ini terdapat delapan uji/analisis/metode yang 

digunakan dalam statistika, apa saja uji/analisis/metode tersebut?

2) Dalam pelemparan tiga buah mata uang logam berapa banyak 

ruang sampel yang dihasilkan?

3) 1, -1, 2, 2, 0, 4, 3, 2, 8, 4, 5, 16, …

4) 0, 1, 3, 4, 2, 5, 8, 3, 7, 12, ...

5) Jumlah biro di HIMATIKA?

6) Nama kepala bidang Kaderisasi?

LINK PENGUMPULAN:  https://bit.ly/MatkabTAU

Pengirim tercepat dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah 

spesial.



06. KOMA

“Sports teaches you 
character, it teaches you to 
play by the rules, it teaches 

you to know what it feels like 
to win and lose, and it 

teaches you about life.”
- Billie Jean King
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