
Putr i  Matemat ika Penemu "s ih i r  Agnesi "

Maria Gaetana Agresi, derni-
kiarr nanra lengkapnva, nrenrpa-
kan salair satu dari sedrkit nate-
lratikawan perempuarl dr selunrlr
dunra Kalau dalam nratematika
kita nrengenal Karl Fredetick
Gauss sebagai pangerar rrate-
rnatika, nraka tidak salah kalau
Maria Agnesi kila juluki sebagai
pr{n Maternatika Narnanya

melegenda setelah ia rnenemukar Jrtrlasan kuwa 1,ang
dinanakan sihir dari Agnesi (witch ofAgnesi) l ihat garnbar'1
di sanrping Persamaar'r kurva dari wltch ofAgnesi adalah:

I dalanr koordinat Kaftcstus : y1.r2 * u)): uj
2 dalam bclrtuk pararneter : r - ut..\ '  ( i( l I l ')

Bcliau lahil pada tanggal 16 Mei 17 | 8 di Milan
Ilalia- dari keluarga terpelajar da:r pedagang sutf: )'ang ka_,-a
Balat dan kcpintaranrlia sudah terdeteksi dan ntasa kccil, hal
yar)g samaJuga terladi pada dui Karl Frederick Gauss Dari
utnur 9 tahLxr ia sudah mcnguasai bahasa Prancis. Ymani,
Hebre\. dan lermasuk bahasa Latin, )ang saat i1u nrerupakal
balrasa LlasiL dan bahasa ilnru pengetahuatl se-anteln Eropa

Alahry.,a nrernperlakukan Aguesi sepeni bak pulri
lnatcnatika scsungguhul'a Dcngan kckayaanll)'a sang a_yah
n)endatargkan guru-gunl plivat terbaik ke rtLmah,
nrengundang pakar-paka lilsatht. bahasa, dan nratenlalilia
uutuk bcnliskLrsi dengan putrin,,--a, menerbitkan bukn
nratcrrati l,a pulrinla scndiri Walanpun saudara-saudala
Agnesi ada 20 orang (dan tiga ibu) tapi Agnesi selalu di-
norrorsatu-kan dalanr hal kelangsungan dan pcrkctnbangau
pendidikamrya Pcnlalr pada suatu waltlu, ar ah Maria Agnesi
nrcngundarrg 20 ahli clalam berbagai bidang ilmu unluk
l.ncnallyal Agnesi dengan pertanyaan-pertauyaan tajafl dern
serluanya dijarvab Agnesi dengan lrLgas.

W i  l c h  o f  A q n o a i

Agaknya Aglesi juga menikmati perlakuan khusus darr
ayahnya tersebut Agnesi menjadi lamt dalatr pcnclitran.
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Depanerren N'lalcluatika dan Ilnru Pengelahrnn
Alanl (MIPA) sebagai salah satLr lenrbaga ]',allg beftanggung

Ja$,ab atas perkembangarr cabarrg-cabang ilmLr MIPA di
tJbaya harus berinteraksi dan berkonrunikasi dergan
segeuap cabang-cabang ilrnu lain di lJbava ataLl dr Inana
saja Salah satu bentuk konrunikasi dan inleraksi yang
berusaha dijalankan oleh deparlerien MIPA salah satunya
berupa penerbitan buletir MIPA ini

Bentuk bulletin MIPA ;"ang sckararlg iui baru
berupa penrulaan Kanri sengaja unlLrk nremilih u'aktu dan
kernauar ulrtuk berkonrunikasi yang positil l'ang akan
nrernbimbing bLLlletin MIPA irl urltuk nrencapaj tquan di
atas (llc.luk\i)



TercaLat pada tahun 1748. Agnesi menerbitkan buku aiar
kalkulus yang berjudul Analytical Insfittttions Diferensial
Dalam buku ajar tersebut Agnesi meinperkenalkan kun'a
dengan persilmaan tertera di atas. Karya Matematika tersebul
diselesaikan Agnesi dalam rvakhr l0 tahun. Buliu ajar
tersebut mengemparkan dan barryak ditelaah oleh para
matematikal an pada saat itu.

Agnesi pernah ditau'arkan untuk menladi profcsor
di University of Bologna tapi karcna alasan kcschatan ia
menolali tawaran tersebut.

Kenapa kun'a dengan persamaan di atas disebut
dengan sihir Agnesi? Kun'a 1'ang ditcmukan oleh Agncsi
pertama kali diberi nama versiera yang artinya ''membalik"

(simetri terhadap sumbu 1), tapi kata di atas.iuga kependekan
dari kata Italia vaitu: awersiera atau istri hantu. Pada tahun
1801, kehka buku Agnesi diterlemahkan menjadi bahasa
Inggris, kata v e r,s i e r a kemudi an diterj emahkan menj adi witch
(sihir). Sehingga kemudian kurva ,vang ditemukan oleh
Agnesi dinamakan "sihir Agnesi"

ffiU

Kun'a sihir dari Agnesi tem-v-'ata kernudian banyak
muncul pada fenomena-fenomena di bidang optik, sinar r,
teori elekffomagnetik. dan toeri mekanika kuantum.

Maria Agnesi meninggal pada tanggal 9 Januari 1799
dalam usia 8l tahun. Mclihat perjalanan singkat kehidupan
Agnesi .vang penuh glamour, terpelajar, dan pintar tak salah
kalau julukan Putri Matematika dilekatkan pada beliau
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Di negara-negara maju sudah
sangat mahfum kesadaran
akan perluny-a basic' sc'icnce
sebagai dasar untuk kemajuan
ilmu-ilmu terapan baik ilmu
keteknikan. ilmu kedokteran.

dan ilmu sosial kemasyarakatan Sehingga keberadaan
lem-baga yang mengelola ilmu-ilmu dasar tersebut sangat
penting dan sangal dibutuhkan Di Indonesia lembaga
tersebut diberi nzlma MIPA (Matematika dan llmu
Pengetahuan Alam) baik itu sebagai faliultas, jurusan,
maupun departemen

Di Ubal'a sendiri keberadaan MIPA baru dalam
bentuk Departemen yang berfungsi sebagai "support"
Departemen terhadap fakultas-fakultas larn yaitu fakultas
Psikologi, fakultas Farnrasi dan fakultas Teknik. Selain itu
perlu dicari jalan keluar untuk meningkatkan peran Dep.
MIPA di UBAYA, tidak hany'a dalam hal pengajaran
namun j uga bidang-bidang larnn-va.

Berikut ini diberikan uraian singkat dari hasil
wawancara dengan Dekan Fakultas Teknik periode 2003-
2008, Bpk. Ir Benn1,' Lianto, M MBAT., tentang peran
yang dimainkan Dep. MIPA hubungann-va dengan
Fakultas Teknik UBAYA.

B. MI I Bagaimana sebenarnya hubungan antara
Dept. MIPA UBAYA dengan Fakultas Teknik
UBAYA saat ini ? dan kedepan sebaiknya
bagaimana ?

Benny L. : Selama ini saya lihat masih ada salah paham
arfiara personal Dep MIPA dengan Fakultas
Teknik. Sehingga tampaknya hubungan yang ada
belum optimal dan perlu kita tingkatkan. Hal ini
disebabkan kurangnya komunikasi yang anlara
fakultas teknik dan MIPA. Masing-masing jangan

merasa sebagar suatu komunitas yang laln tapi mari
kita ciptalian perasa:n sebagar satu komunitas
sehingga kedepan dapal terjadi suatu sinergi 1'ang
lebih baik antara Dept. MIPA dengan jurusan-
jurusan yang ada di fakultas Teknik

B. l\llPA I Sebenarnya dalam benak Bapak, peran MIPA
di UBAYA khususnya dengan fakultas Teknik, yang
diinginkan sebesar apa ? dan sebatas apa ?

Benny L. : Karena MIPA itu banyak dibutuhkan di
semester awal dalam perkuliahan di Fakultas Teknik.
maka sudah pasti MIPA berperan sebagai pemben
dasar/pondasi dan karakter bagi mahasisrva dalam
pengerrtbangan dan memahamr ilmu-ilmu teknik di
semester berikutnya.
Untuk itu MIPA perlu drlibatkan dalam pen-vusunan
kurikullum dan SAP pada mata kuliah-mata kuliah
Jurusan yang berhubrmgan dengan MIPA, sehingga
materi -yang diberikan dalam mata kuliah dasar
(MIPA) benar-benar sesuar 1'ang diinginkan iurusan
dan hlosofi ilmu yang dibenkan benar.
Selain itu juga kedepan alian dibuat sebuah Grand
Scenario untuli program penalaran mahasisla- rang
melibatkan dosen MIPA. dar dosen Fakultas Teknik
sebagai pembimbing mahasi swa
Bentuli kerja sama lain yang bisa dibuat adalah
drlakukannya .joint research antara dosen MIPA
dengan dosen iurursan di Fakultas Teknik Untuk itu
perlu dilakuhannya komunikasi dua arah antara kedua
belah pihak

Benny L. : Saat ini seharusnya jangan ada yang berpikir
bahr,va saya lidak buluh orang lain, sehingga )'ang
dipikirkan adalah dirinva sendiri, tetapi harus ada
kerja sama anlara dosen MIPA dan dosen Teknik




