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tertarik mendapatkan hadiah dari 1000guru.
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Setiap artikel dari edisi pertama hingga edisi terkini perlahan-
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Kritik dan saran sangat kami harapkan dari para pembaca untuk 
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1000guru (http://1000guru.net) untuk menyimak kegiatan 
kami lainnya. 

Mudah-mudahan majalah sederhana ini bisa terus bermanfaat 
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Matematika

Paradoks Riemann: Saat A+B 
Mungkin Tak Sama dengan B+A

Ditulis oleh:
Eddwi Hesky Hasdeo

Mahasiswa doktor di Departemen Fisika, Tohoku University, Jepang.
Kontak: heskyzone(at)gmail(dot)com

Kali ini kita akan belajar salah satu keanehan di 
dalam matematika yaitu . Kita mulai 
dengan penjumlahan suatu deret berikut

Deret di atas adalah deret konvergen berubah 
tanda. Ada berbagai macam cara untuk menghitung 
nilai deret tersebut. Cara termudah adalah dengan 
menggambar plot jumlah nilai  ke-n sebagai berikut.

Berdasarkan gambar, kita peroleh: 

Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi jika kita 
memisahkan suku-suku bernilai positif dari suku-suku 
bernilai negatif:

dan

Kemudian, kita kelompokkan mereka menjadi seperti 
ini:

Memindahkan susunan bilangan dalam deret tersebut 
seharusnya tetap menghasilkan nilai ln 2. Namun, coba 
kita lihat sekali lagi apa yang terjadi

Sungguh aneh! Hanya dengan mengubah urutan, kita 
mendapatkan hasil yang sama sekali berbeda. 

Mari kita coba kumpulkan sekali lagi beberapa persamaan 
di atas dan menganalisis di mana letak kesalahan kita.

Kita mendapati bahwa deret konvergen yang berubah 
tanda di atas sebenarnya terdiri atas deret positif yang 
divergen

dan sebuah deret negatif yang juga divergen

Silakan teman-teman buktikan bahwa kedua deret di 
atas adalah divergen. Kombinasi dua deret divergen 
akan menghasilkan jumlah yang berubah-ubah 
bergantung cara kita menyusunnya. Cara ini ditemukan 
oleh matematikawan berkebangsaan Jerman, Bernhard 
Riemann yang kemudian disebut teorema deret Riemann 
(Riemann’s rearrangement theorem) atau paradoks 
Riemann.
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Dengan dua deret divergen di atas, kita dapat menyusun 
suatu urutan untuk mendapatkan berapapun nilai 
yang kita mau. Contohnya ∞ – ∞ = π. Caranya dengan 
menyusun deret positif hingga sedikit melebihi nilai π = 
3,1415926535:

kemudian tambahkan nilai negatif:

tambahkan deret positif kembali:

dan seterusnya.

Deret Riemann begitu penting untuk memahami 
berbagai permasalahan dalam merepresentasikan 
jumlah deret divergen. Salah satu manfaatnya adalah 
menemukan jumlah nilai bilangan natural

Hasil di atas mungkin akan terlihat sangat aneh bagi kita. 
Tentu saja jumlah bilangan natural harusnya bernilai tak 
hingga. Namun lebih aneh lagi, fenomena fisika di alam 
mengkonfirmasi kebenaran dalam representasi deret 
divergen tersebut. Salah satu fenomena yang cukup 
terkenal adalah efek Casimir yang menggunakan deret 
divergen untuk menghitung kerapatan energi di dalam 
sistem vakum. 

Bahan bacaan:

 y h t t p : / / m a t h w o r l d . w o l f r a m . c o m /
NaturalLogarithmof2.html

 y h t t p s : / / e n .w i k i p e d i a . o r g / w i k i / C a s i m i r _
effect#Derivation_of_Casimir_effect_assuming_
zeta-regularization

 y Biografi Srinivasa Ramanujan, salah seorang ahli 
matematika yang berhasil menemukan trik paling 
sederhana untuk penjumlahan bilangan natural 
yang menghasilkan nilai negatif 12:

o	https://en.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_
Ramanujan

o	https://www.amazon.com/Man-Who-Knew-
Infinity-Ramanujan/dp/0671750615
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Apakah benda yang massanya lebih besar 
akan jatuh lebih cepat daripada benda yang 
ringan ke permukaan Bumi? Mungkin untuk 
kita sudah jelas jawaban dari pertanyaan ini 
adalah “tidak”. Mengapa? Karena di sekolah 

kita diajari bahwa percepatan gravitasi itu sama untuk 
semua benda sehingga percepatan jatuh benda yang 
jatuh bebas tidak bergantung pada massanya. Jadi, kalau 
1 kg beras dan 10 kg beras dijatuhkan dari ketinggian 
yang sama, seharusnya sampai ke tanah dalam waktu 
yang sama. Pernyataan yang notabene telah dibuktikan 
benar oleh percobaan Galileo.

Ngomong-ngomong, seperti apa sih sebenarnya 
percobaan Galileo itu? Apakah dia naik ke Menara Pisa, 
kemudian menjatuhkan barang-barang yang berbeda 
beratnya? Ternyata tidak demikian! Selain gravitasi, 
gesekan udara dan banyak faktor juga memengaruhi 
gerak jatuh benda. Misalnya, bisa saja besi jatuh lebih 
cepat dari kapas.

Catatan sejarah menunjukkan Galileo sebenarnya tidak melakukan 
percobaan secara langsung di Menara Pisa. Mayoritas sejarawan 

meyakini bahwa cerita percobaan di Menara Pisa itu sekadar 
ilustrasi saja yang dituturkan dari mulut ke mulut.

Lalu, seperti apa percobaan Galileo yang berhasil 
membantah pemikiran lama bahwa benda berat  
(bermassa lebih besar) akan jatuh lebih cepat daripada 
benda ringan? Perlu diketahui, sebenarnya Galileo 
tidak melakukan eksperimen secara langsung. Beliau 

melakukan apa yang dalam bahasa Inggris disebut 
sebagai “thought experiment”, yang bisa diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia sebagai “percobaan pikiran”.  
Beliau melakukan eksperimen hanya di dalam kepala dan 
dengan percobaan pikiran itu beliau bisa membantah 
pemikiran lama.

Pertama-tama, Galileo memikirkan bahwa jika ada dua 
benda dengan massa yang berbeda, menurut asumsi 
lama, benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat 
dari yang ringan. Bila kita gabung kedua benda tersebut 
menjadi suatu kesatuan dengan tali yang diabaikan 
massanya, benda yang lebih berat dapat menarik benda 
yang lebih ringan sehingga benda yang ringan akan jatuh 
lebih cepat daripada kalau dia sendiri.

Sementara itu, benda yang lebih berat bisa juga 
terhambat oleh benda yang ringan sehingga akan 
bergerak lebih lambat daripada kalau dia jatuh sendiri. 
Dengan demikian, gabungan kedua benda itu akan jatuh 
lebih lambat daripada kalau benda berat jatuh sendiri 
dan lebih cepat daripada kalau benda ringan jatuh 
sendiri. Padahal, benda hasil gabungan kedua benda 
tersebut jelas lebih berat dari masing-masing benda. 
Seharusnya, menurut asumsi lama, gabungan benda 
akan jatuh lebih cepat dari kedua benda itu.

Sebentar! Bagaimana mungkin dengan asumsi lama 
yang (dulu) “dianggap benar” didapatkan dua hasil 
yang berbeda? Oleh karena itu, Galileo menyimpulkan 
bahwa asumsi lama yang mengatakan benda berat akan 
jatuh lebih cepat daripada benda ringan itu merupakan 
asumsi yang salah. Hasil yang benar hanya diperoleh jika 
diasumsikan benda yang berat (massanya lebih besar) 
akan jatuh bersamaan dengan benda ringan. Artinya, 
baik itu benda berat, benda ringan, ataupun gabungan 
kedua benda akan jatuh dalam waktu yang sama ketika 
dijatuhkan dari ketinggian yang sama.

Bahan bacaan:
 y http://galileo.rice.edu/sci/theories/on_motion.html
 y htt p : / / w w w. m p i wg- b er l i n . mp g. d e/ G a l i l eo _

Prototype/INDEX.HTM

Fisika

Percobaan Galileo: Percobaan 
Pikiran

Ditulis oleh:
Adam Badra Cahaya 

Mahasiswa doktor di Departemen Fisika, Tohoku University, Jepang.
Kontak: adambadra(at)gmail.com.
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Pernahkah teman-teman mendengar mengenai 
air asam tambang, proses terbentuknya, serta 
dampaknya terhadap lingkungan? Salah satu 
permasalahan lingkungan yang diakibatkan 
oleh kegiatan pertambangan adalah  air asam 

tambang (AAT).

Air asam tambang atau acid mine drainage adalah istilah 
umum yang digunakan untuk menyebutkan air lindian 
(leachate), rembesan (seepage) atau aliran (drainage). 
Air ini terjadi akibat pengaruh oksidasi alamiah mineral 
sulfida (mineral belerang) yang terkandung dalam 
batuan yang terpapar selama penambangan. Proses 
ini menghasilkan air yang mempunyai pH rendah yang 
berpotensi melarutkan logam-logam berat dari batuan 
yang dilaluinya.  Jika air asam tambang telah terbentuk, 
prosesnya akan sulit untuk dihentikan, karena 
merupakan suatu proses yang berkelanjutan sampai 
salah satu reaktannya habis.

Perlu diketahui, air asam sebenarnya tidak saja 
terbentuk akibat kegiatan penambangan saja. Bahkan, 
setiap kegiatan yang berpotensi menyebabkan terbuka 
dan teroksidasinya mineral sulfida, akan menyebabkan 
terbentuknya air asam. Beberapa kegiatan seperti 
pertanian, pembuatan jalan dan drainase, dan 
pengolahan tanah lainnya pada areal yang mengandung 
mineral belerang, tentu akan menghasilkan air asam. 
Karakteristiknya pun sama dengan air asam tambang.

Berikut ini  beberapa jenis mineral sulfida yang bila 
teroksidasi akan menimbulkan AAT.

Mineral Komposisi
Pyrite FeS2Marcasite FeS2Chalcopyrite CuFeS2Chalcocite Cu2SSphalerite ZnS
Galena PbS

Millerite NiS
Pyrrhotite Fe1-xS (0< x <0.2)
Arsenopyrite FeAsS

Air asam tambang dan kolam penampungan air asam tambang.
Lalu, bagaimana proses air asam tambang tersebut 
dapat terbentuk?

Faktor pembentuk air asam tambang merupakan faktor 
yang memegang peranan dalam mempengaruhi laju 
oksidasi pirit (FeS2), yaitu: luas permukaan reaksi dari 
pirit, bentuk sulfur pirit, pH dari larutan, katalisator dan 
kehadiran bakteri thiobacillus. 

Luas permukaan reaksi pirit bergantung pada jumlah 
pirit yang terdapat dalam batuan atau batu bara. 
Semakin banyak jumlah pirit semakin besar potensi asam 
yang dihasilkan. Bentuk sulfur yang paling potensial 
menghasilkan AAT adalah sulfida (pirit) yang pada 
umumnya terdapat dalam batu bara. Sulfur organik dan 
sulfat biasanya dijumpai dalam jumlah kecil pada batu 
bara dan kurang reaktif dalam pembentukan AAT.

Air yang mempunyai pH rendah akan mempercepat 
proses pembentukan besi-feri yang akan menjadi 
katalisator proses oksidasi besi-sulfida menghasilkan 
AAT. Kondisi abiotik perubahan besi(II) atau besi-fero 
menjadi besi(III) atau besi-feri berjalan lambat, tetapi 
dengan adanya bakteri thiobacillus proses oksidasi besi-
fero akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan 
AAT juga meningkat.

Air asam tambang merupakan air yang bersifat 
asam dan mengandung senyawa logam terlarut 
terutama Fe dan senyawa sulfat yang terbentuk akibat 
teroksidasinya lapisan batuan yang mengandung pirit 
atau teroksidasinya lapisan batu bara.

Batuan dan batu bara yang mengandung mineral besi 
sulfida bila teroksidasi akan melepaskan besi-fero 
dan ion sulfat asam. Besi-fero selanjutnya teroksidasi 
membentuk besi-feri, yang kemudian terhidrolisis 
membentuk feri-hidroksida dan asam. Besi-feri berperan 
sebagai katalisator penguraian besi sulfida membentuk 
besi-fero, sulfat dan asam dalam jumlah yang besar. Di 
bawah ini tahapan reaksi proses terjadinya air asam 
tambang.

Kimia

Air Asam Tambang
Ditulis oleh:

Leni Nurliana
Pusdiklat Mineral dan Batu Bara.

Kontak: leni.sayuthi(at)gmail(dot)com.
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Tahap I: FeS2    + 7/2 O2 + H2O  Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+,

Pyrite + Oxygen + Water → Ferrous Iron + Sulfate + Acid
Reaksi pertama adalah reaksi pelapukan dari pyrite 
(pirit) disertai proses oksidasi. Sulfur dioksidasi menjadi 
sulfat dan besi-fero dilepaskan.

Tahap II: Fe2+ + ¼ O2 + H+  Fe3+ + ½ H2O
Ferrous Iron + Oxygen + Acidity → Ferric Iron + Water
Reaksi kedua terjadi konversi dari besi-fero menjadi 
besi-feri yang mengkonsumsi satu mol keasaman. 
Laju reaksi lambat pada pH < 5 dan kondisi abiotik. 
Bakteri thiobacillus akan mempercepat proses 
oksidasi. Thiobacillus Ferrooxidans adalah suatu 
bakteri gram-negative, acidophilic, autotropic yang 
mampu menggunakan besi atau berbagai senyawa 
sulfur tereduksi sebagai sumber energi (Vishniac dalam 
Wijayanti, 2002). Mikroorganisme ini telah menunjukkan 
peranannya yang besar dalam menghasilkan air asam 
tambang. Mikroorganisme ini juga mampu mengoksidasi 
ion besi dalam bentuk fero menjadi feri.  

Tahap III: Fe3+ + 3H2O  Fe (OH)3 + 3H+ 

Ferric Iron + Water → Ferric Hydroxide (yellowboy) + 
Acid
Reaksi ketiga adalah hidrolisis dari besi. Hidrolisis adalah 
reaksi yang memisahkan molekul air. Tiga mol keasaman 
dihasilkan dari reaksi ini. Pembentukan presipitasi ferri 
hidroksida tergantung pH, yaitu lebih banyak pada pH 
di atas 3,5.

Tahap IV: FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O  15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+

Pyrite + Ferric Iron + Water → Ferrous Iron + Sulfate + 
Acid
Reaksi keempat adalah oksidasi lanjutan dari pirit oleh 
besi ferri. Ini adalah reaksi propagasi yang berlangsung 
sangat cepat dan akan berhenti jika pirit atau besi ferri 
habis. Agen pengoksidasi dalam reaksi ini adalah besi-
feri.

Lalu, apa dampak yang ditimbulkan dari AAT pada 
lingkungan? 

Dampak yang dapat ditimbulkan akibat AAT adalah 
terjadinya pencemaran lingkungan. Komposisi atau 
kandungan air di daerah yang terkena dampak tersebut 
akan berubah sehingga dapat mengurangi kesuburan 
tanah, mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya, 

dan dapat mengakibatkan korosi pada peralatan 
tambang.  Derajat keasaman tanah yang telah tercemar 
oleh air asam tambang ini akan semakin meningkat 
sehingga tanaman tidak dapat tumbuh karena derajat 
keasamannya terlalu tinggi.  

Lebih jauh, ada peningkatan konsentrasi TSS (Total 
Suspended Solid) akibat tingginya air limpasan yang 
membawa tanah tererosi yang dapat mengganggu 
penetrasi sinar matahari dalam sungai yang membawa 
dampak lanjutan berupa gangguan proses fotosintesis 
biota perairan. Selain itu, akibat partikel yang mengendap 
akan mengganggu proses respirasi biota dasar.

Logam yang terlarut terbawa oleh air tanah (run off) 
ke perairan umum menyebabkan pencemaran air 
permukaan. Bila merembes ke dalam tanah terjadi 
pencemaran air tanah.  Logam-logam tersebut jika 
masuk dalam rantai makanan akan terakumulasi 
dalam tumbuhan dan atau hewan, mengakibatkan 
bioakumulasi dalam tubuh manusia yang memakannya 
dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. 

Bahan bacaan:
 y Abimanan, Bandar ,dkk. 2012. Air Asam Tambang. 

Universitas Sriwijaya.

 y Fajrin, Andi Muhammad. Pengelolaan Air Asam 
Tambang. http://wwwenvdept-environmental.
blogspot.co.id/p/air-asam-tambang.html

 y Santiago Pozo-Antonio a, Iván Puente-Luna b, Susana 
Lagüela-López c & María Veiga-Ríos d. Techniques to 
correct and prevent acid mine drainage: A review.

 y Madiutomo Nendaryono, IR, dkk. 1998/1999. 
Rekontruksi Sistem Penirisan dalam 
Penanggulanagan Air Asam Tambang di Tambang 
Batu bara KUD Penerus Baru Kabupaten Tapin 
Provinsi Kalimantan Selatan. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Mineral, Bandung.

 y Wijanyanti, Retno. Oksidasi Ion Fero pada Air 
Tambang dengan Bakteri Pengokdiasi Besi. Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, 
Bandung 
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Tahukah teman-teman bagaimana awal dari 
kehidupan kita? Jauh sebelum kita dilahirkan, 
tepatnya di minggu pertama setelah terjadinya 
fertilisasi, kita adalah satu buah sel saja. Ya, awal 
kehidupan kita dimulai dari sebuah sel. Lalu 

membelah dan membelah hingga akhirnya menempel 
pada rahim ibu. Pada edisi kali ini, kita akan sama-sama 
menilik lebih dekat apa saja yang terjadi di seminggu 
pertama kehidupan kita. Sembari membaca artikel ini, 
akan lebih asyik jika teman-teman juga membuka buku 
pelajaran biologi sekolah mengenai fertilisasi dan buku 
tulis juga spidol warna-warni untuk menggambar. Yuk, 
kita mulai!

24 jam: Fertilisasi 

Proses fertilisasi. A-B) Beberapa sperma berusaha mempenetrasi 
corona radiata (kumpulan sel-sel yang menyelubungi oosit) dan 
zona pellucida (lapisan  luar oosit), namun hanya satu sperma 

yang berhasil masuk ke sitoplasma dari oosit; C) Pronucleus ibu 
dan pronucleus ayah terbentuk dan masing-masing terdiri dari 

23 kromosom; D-E) Bersatunya pronucleus ayah dan ibu sehingga 
membentuk satu sel dengan 46 kromosom yang dinamakan zigot. 

(Sumber gambar: Moore & Persaud ,The Developing Human: 
Clinically Oriented Embryology 7th ed).

Seperti yang mungkin sudah kita ketahui dari pelajaran 
di sekolah, embrio diawali dengan proses fertilisasi yang 
kompleks. Dimulai dari sperma yang awalnya menembus 
oosit (sel telur) pada tuba fallopii saluran reproduksi 
wanita. Lalu plasma dari oosit akan bersatu dengan 
sperma. Bagian kepala dan ekor sperma akan memasuki 
sitoplasma dari oosit namun membran plasma dari 
sperma akan tertinggal di luar oosit. Masuknya sperma 
ke dalam oosit akan menghasilkan oosit yang matur. 

Pronucleus ibu dan pronucleus ayah akan terbentuk. 
Masing-masing pronucleus memiliki sifat haploid yaitu 
memiliki 23 kromosom. Lalu kedua pronucleus tersebut 
akan menyatu dan memiliki 46 kromosom. Inilah yang 
disebut dengan zigot, yang separuh bagian kromosom-
kromosom ibu menyatu dengan separuh bagian dari 
kromosom-kromosom ayah. Hal inilah yang membuat 
manusia di dunia itu masing-masing unik dan tidak ada 
yang sama. Zigot selalu berisi kombinasi-kombinasi 
genetik baru dari ayah dan ibu sehingga memberikan 
variasi pada manusia. Selain itu, jenis kelamin dari 
embrio ditentukan oleh sperma pembawa X atau sperma 
pembawa Y.

Hari ke 2-4: Pembentukan blastomer

Setelah zigot terbentuk, zigot akan membelah dengan 
cepat dan membentuk kumpulan sel-sel embrionik 
yang disebut dengan blastomer. Pembelahan ini dimulai 
sekitar 30 jam setelah fertilisasi dan terjadi selama 
perjalanan zigot dari tuba fallopii menuju uterus 
(rahim). Pembelahan dimulai secara progresif dimulai 
dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan 
zigot ini menghasilkan sel dengan jumlah yang lebih 
banyak namun dengan ukuran yang lebih kecil. Pada 
fase pembelahan ini juga terjadi banyak sekali proses 
molekuler penting, di antaranya proses pembentukan  
protein serta aktivasi genom embrionik (Review oleh 
Niakan et al., 2012).

Biologi

Awal Kehidupan
Ditulis oleh:

Sarrah Ayuandari
Mahasiswi PhD, Medical University of Innsbruck, Austria

Kontak: ayuandarisarrah(at)gmail(dot)com.
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Setelah fase 8 sel, blastomer akan berubah bentuk 
menjadi bola yang lebih padat. Proses ini disebut proses 
kompaksi. Kompaksi tersebut terjadi agar sel-sel dapat 
berinteraksi lebih baik satu sama lain dan penting 
untuk pertumbuhan embrio. Ketika blastomer telah 
mencapai 12-32 sel, kumpulan sel ini disebut dengan 
morula. Morula adalah bahasa Latin yang berarti buah 
mullberry atau blackberry, dikarenakan bentuknya yang 
menyerupai buah tersebut. Morula terdiri dari bagian 
dalam yang disebut Inner Cell Mass (ICM) dan bagian 
luar (outer cell layer). Pada hari ke-3 atau ke-4 setelah 
fertilisasi, morula yang terbentuk mulai memasuki 
uterus.

Pembentukan blastomer. A-C) Proses pembelahan blastomer 
menjadi 2, 4 dan 8 sel; D) Kompaksi membentuk Morula. (Sumber 

gambar: Moore & Persaud, The Developing Human: Clinically 
Oriented Embryology 7th ed).

Proses fertilisasi dan pembentukan zigot di hari ke-0 dan ke-1, 
diikuti dengan pembelahan blastomer hingga membentuk morula di 

hari ke-4. (Sumber gambar: Niakan et al., 2012).

Hari ke 5-7: Pembentukan blastosis, proses adhesi dan 
invasi

Sesaat setelah morula memasuki uterus, pada bagian 
dalam dari morula akan terbentuk ruangan yang berisi 
cairan yang disebut dengan cavitas blastosistik. Fase 
pertumbuhan blastomer ini disebut blastogenesis 
dan blastomer dengan cavitas blastosistik dinamakan 
blastocyst. Semakin banyak cairan pada ruangan 

tersebut, semakin memisahkan blastomer menjadi dua 
bagian, yaitu bagian lapisan luar disebut trophoblast, 
merupakan cikal bakal dari bagian plasenta (ari-ari); dan 
bagian dalam yaitu ICM atau embryoblast, cikal bakal 
dari embrio.

Pembentukan blastocyst. Pada hari ke-5 blastocyst akan terbentuk, 
semakin lama cairan di dalam ruang blastocyst semakin banyak. Hari 
ke-6 ditandai dengan terdegenerasinya zona pellucida dan hari ke-7 

blastocyst siap menginvasi dinding  dalam rahim (endometrium). 
(Sumber gambar atas: Moore & Persaud, The Developing Human: 

Clinically Oriented Embryology 7th ed; sumber gambar bawah: 
Niakan et al., 2012)

Setelah blastocyst terbentuk, blastocyst akan mengapung 
pada uterus selama 2 hari. Kemudian zona pellucida 
akan terdegenerasi dan blastocyst akan keluar dari zona 
pellucida. Lalu pada hari ke-6, terjadi proses adhesi, 
yaitu blastocyst akan menempel pada permukaan 
dinding dalam dari uterus (endometrium). Pada hari 
ke-7 trophoblast akan terbentuk menjadi 2 lapisan: 
lapisan dalam yang disebut cytotrophoblast dan lapisan 
luar yaitu syncytiotrophoblast. Dan pada fase inilah ‘jari-
jari’ syncytiotrophoblast akan menginvasi endometrium 
dan memperoleh nutrisi dari uterus ibu. Proses inilah 
yang dinamakan dengan invasi dan merupakan proses 
awal dari impantasi embrio pada endometrium.

Proses adhesi dan invasi dari blastocyst. A) Hari ke-6 dimana 
blastocyst sudah mulai menempel pada endometrium. B) Hari ke-7 

saat embrio sudah menginvasi endometrium. (Sumber gambar: 
Moore & Persaud, The Developing Human: Clinically Oriented 

Embryology 7th ed).
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Itulah hal luar biasa yang terjadi pada seminggu 
pertama awal kehidupan kita di dalam rahim ibu. Untuk 
memberi gambaran yang lebih mudah, di bawah ini 
adalah gambar rangkuman dari pembahasan kita tadi. 
Coba perhatikan gambar baik-baik. Ternyata kita pernah 
menjadi si embrio kecil yang akhirnya menempel pada 
rahim ibu kita. 

Rangkuman proses minggu pertama perkembangan embrio. 
(Sumber gambar: Moore & Persaud, The Developing Human: 

Clinically Oriented Embryology 7th ed).

Kita semua awalnya adalah sama, yaitu satu sel, lalu 
atas izin Tuhan kita tumbuh dan berkembang menjadi 
manusia dewasa seperti sekarang ini. Dan hal ini 
hendaknya menjadikan pelajaran bagi kita untuk 
senantiasa menghargai dan respek kepada sesama 
manusia dan makhluk Tuhan yang lainnya.

Bahan bacaan:

 y Niakan, K.K., et al. Human pre-implantation 
embryo development. Development 2012.

 y Moore, K.L., and Persaud, T.V.N. The Developing 
Human: Clinically Oriented Embryology 7th ed, 
2003. Print.
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Tahukah kalian apa itu MEMS? Benda ini banyak 
tertanam di berbagai perangkat yang biasa kita gunakan 
loh. Yuk, kita gali lebih jauh tentang MEMS ini!

MEMS adalah singkatan dari Micro Electro Mechanical 
Systems. Istilah ini secara resmi pertama kali dikenalkan 
oleh Prof. Stephen C. Jacobsen (1940-2016) di the 
University of Utah dalam sebuah proposal yang ditulisnya 
untuk DARPA (lembaga riset di Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat) pada tahun 1986 dan dijelaskan oleh 
Prof. Roger T. Howe di Stanford University pada 1989 
untuk mendeskripsikan komponen mekanik, seperti 
pegas atau membran yang bergerak, yang dibuat pada 
skala mikrometer. Selain itu, MEMS juga dibuat bukan 
dengan teknologi yang umum di dunia permesinan 
seperti mesin bubut atau mesin penggiling, melainkan 
dengan teknologi semikonduktor yang biasanya 
digunakan untuk membuat komponen mikroelektronik, 
disebut juga teknologi mikro-fabrikasi. Di Jepang, MEMS 
sering juga disebut micromachines, dan di Eropa disebut 
juga Microsystems Technology (MST).

Lalu, apa sebenarnya MEMS itu? Tahukah kalian, apakah 
yang menghubungkan inkjet printer, proyektor, Nintendo 
Wii, chip sekali pakai untuk analisa kesehatan dan sensor 
kecelakaan untuk mengeluarkan airbag di mobil-mobil? 
Alat-alat itu semuanya menggunakan MEMS loh! Lalu, 
apa sebenarnya MEMS itu?

Ada sebuah definisi sederhana, yaitu, “Mikro-fabrikasi 
menghasilkan MEMS”. Dari definisi ini, MEMS dan 
komponen mikroelektronik yang biasa menjadi bias 
karena sebenarnya proses fabrikasi mereka hampir 
sama, yaitu menggunakan teknologi mikro-fabrikasi ini. 
Akan tetapi, ada satu karakteristik yang membedakan 
MEMS dengan komponen mikroelektronik biasa. 
Komponen mikroelektronik biasanya hanya terbuat 
dari sirkuit-sirkuit yang disusun secara linear, kemudian 
dipadatkan dan dibuat bertingkat-tingkat menjadi 
struktur 3 dimensi. Sedangkan struktur MEMS biasanya 
pada dasarnya memang tersusun dari lubang-lubang, 
rongga, membran dan balok-balok yang lebih mirip 
dengan komponen mesin/mekanis yang biasa kita temui.

Apa perbedaan cara pembuatan MEMS dengan sistem 

mekanis biasa? Sistem mekanis biasanya dibuat dengan 
pendekatan bottom-up, yaitu dimulai dari komponen-
komponen yang lebih kecil, kemudian disusun sehingga 
menjadi suatu sistem yang lebih rumit. Sementara dalam 
pembuatan MEMS dengan teknologi mikro-fabrikasi, 
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan top-
down. Artinya, MEMS dibuat pertama dalam skala besar, 
kemudian terakhir dipotong-potong menjadi banyak 
MEMS yang berukuran kecil, ukurannya yang sebenarnya. 
Untuk lebih ringkasnya, silakan lihat ilustrasi perbedaan 
proses fabrikasi MEMS dan mesin biasa berikut ini.

Ilustrasi perbandingan proses pembuatan komponen mekanis biasa 
dengan proses mikrofabrikasi untuk pembuatan MEMS. Pada proses 

mikrofabrikasi, MEMS dalam jumlah banyak diproduksi dalam 
waktu bersamaan, dimulai dari skala besar kemudian ‘dipotong-
potong’ menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pada proses 
permesinan yang umum, proses dimulai dari pembuatan masing-
masing komponen, kemudian disusun menjadi sesuatu yang siap 

pakai.

Pada dasarnya, MEMS dan komponen mikroelektronik 
lainnya sama-sama terbuat dari bahan dasar silikon. 
Oleh karena itu, proses pembuatan yang sama bisa 
digunakan untuk keduanya. Namun untuk pembuatan 
MEMS, teknologi mikro-fabrikasi perlu dikembangkan 
lebih lanjut agar mampu memproduksi struktur-struktur 
yang lebih dalam. Sehingga proses yang selama ini 
belum pernah dipakai untuk pembuatan komponen 
mikroelektronik juga perlu dikembangkan untuk 
membuat struktur 3 dimensi yang menyerupai mesin 
ini. Belakangan ini, MEMS dengan bahan dasar polimer, 
kaca, berlian dan logam juga mulai dikembangkan.

Teknologi

Mengenal MEMS
Ditulis oleh:

Muhammad Salman Al Farisi
Mahasiswa S2 di Department of Robotics, Tohoku University, Jepang.

Kontak: salman_fareez(at)yahoo(dot)com
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MEMS memang mempunyai kemiripan dengan 
komponen mikroelektronik biasa, dan inilah yang 
memungkinkan penggunaan MEMS dan mikroelektronik 
dalam waktu yang bersamaan. Namun perbedaannya 
juga ada, yang membuat para desainer dan peneliti 
MEMS harus menguasai ilmu elektronik, mesin, kimia 
dan material di saat yang bersamaan. Pada tingkatan 
sistem, MEMS biasanya dimanfaatkan sebagai sensor 
atau aktuator, sebagai jembatan yang menghubungkan 
antara dunia kita dengan dunia elektronik.

Untuk pengembangan MEMS, dibutuhkan dana dan usaha 
yang tidak sedikit. Mulai dari untuk mengembangkan 
teknologi pembuatannya dari teknologi mikroelektronik 
biasa, pengujian material, hingga di tingkat sistem untuk 
sinkronisasi dengan alat-alat elektronik yang sudah 
ada. Akan tetapi, ada banyak keuntungan yang kita 
dapat dengan menggunakan MEMS ini. Mari kita bahas 
beberapa diantaranya.

Keuntungan pertama adalah dengan teknologi MEMS, 
kita bisa memperkecil benda-benda yang kita punya 
sekarang, atau biasa disebut dengan miniaturisasi. 
Sebagai contoh adalah dalam pembuatan giroskop 
sebagai sensor posisi, yaitu untuk menentukan posisi 
suatu benda dalam kerangka lebih besar. Sebelum 
adanya teknologi MEMS, giroskop biasa dibuat dalam 
ukuran sekitar 1000 cm3. Dengan adanya teknologi 
MEMS dan mikro-fabrikasi, giroskop dengan ukuran 
total sekitar 0.5 cm3 bisa direalisasikan.

Sejauh ini, miniaturisasi adalah kunci mengapa teknologi 
MEMS terus berkembang hingga hari ini. Dengan 
memperkecil ukuran, kita bisa mengurangi penggunaan 
material untuk membuat sesuatu dengan fungsi yang 
sama. Selain itu, ukurannya yang kecil juga membuat 
MEMS ini bisa dibuat dalam jumlah yang banyak 
sekaligus. Pengurangan pemakaian material dan fabrikasi 
dalam jumlah banyak adalah kunci yang membuat biaya 
pembuatan MEMS menjadi lebih murah.

Penggunaan MEMS akselerometer dari tahun ke tahun.

Memperkecil ukuran dan massa dari sebuah sensor, 
bisa juga memperluas kegunaan dari sensor tersebut. 
Sebagai hasilnya, MEMS yang lebih murah dan bisa 
digunakan untuk berbagai aplikasi menjadi sesuatu yang 
sangat bersaing di pasaran dibandingkan sensor-sensor 
terdahulu yang ukurannya besar dan harga satuannya 
lebih mahal. Mari kita ambil akselerometer, sensor 
percepatan, sebagai contoh. Pada awalnya, dan sampai 
sekarang, MEMS akselerometer digunakan sebagai 
sensor kecelakaan, yang bila percepatan di atas ambang 
batas terdeteksi, maka mobil akan mengeluarkan airbag 
demi keamanan pengendara. Dan sekarang,MEMS 
akselerometer sudah banyak digunakan di smartphone, 
dan bahkan di dalam konsol remote control Nintendo 
Wii.

Selain itu, manfaat lain yang didapat adalah pada skala 
mikrometer,  ada banyak fenomena yang bisa terjadi, 
yang biasanya tidak terjadi pada skala makro. Misalnya 
pada biochip untuk mendeteksi kandungan suatu zat, 
biasanya medan listrik digunakan untuk memompa 
reaktan keluar dari chip tersebut. Efek ini dinamakan 
efek elektro-osmotik yang bekerja dengan adanya gaya 
pada channel berukuran mikro yang ada pada chip 
tersebut. Fenomena yang sama sulit direalisasikan pada 
pipa yang berukuran besar.

Miniaturisasi memang membawa berbagai keuntungan 
dan menjadi penggerak utama dalam perkembangan 
MEMS. Namun terkadang miniaturisasi saja tidak bisa 
serta-merta menghasilkan sesuatu yang baru. Jika 
sebuah sensor atau aktuator dirasa sudah cukup kecil, 
cukup bagus dan cukup murah, mungkin perkembangan 
MEMS bisa dicukupkan. Tapi keuntungan MEMS 
ternyata tidak hanya di level kecil itu saja, banyak juga 
keuntungannya ketika kita membawanya ke skala sistem 
yang lebih besar.

Sebagai keuntungan MEMS dalam tingkatan sistem 
adalah dengan teknologi MEMS ini, yaitu dengan 
membuat berbagai hal menjadi lebih kecil, berbagai 
sistem “pintar” bisa direalisasikan. Sebuah contoh nyata 
adalah pada sistem airbag, yang sekarang umumnya 
menggunakan MEMS akselerometer untuk mendeteksi 
adanya kecelakaan. Sebelumnya, sebuah sistem 
menggunakan logam berbentuk bola yang dikontrol 
dengan pegas atau medan magnet dimanfaatkan 
sebagai sensor kecelakaan pada kendaraan. Bola akan 
bergerak bila mobil mengalami percepatan yang sangat 
tinggi, dan logamnya akan menyebabkan arus pendek 
pada sirkuit yang ada di dalam sensor itu, dan atas dasar 
itulah mobil akan mengeluarkan airbag-nya. Sistem ini 
relatif sederhana, namun besar kemungkinan sistem 
ini tidak beroperasi dalam kondisi yang sebenarnya. 
Misalnya ketika bolanya yang ukurannya tidak kecil itu 
terblokir, atau kontak antar sirkuit di dalam sensornya 
terkontaminasi. Kesulitannya adalah ketika kita 
menyalakan mesin mobil, tidak ada yang bisa dilakukan 
untuk memeriksa apakah sensor ini beroperasi dengan 
baik atau tidak.
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Dalam MEMS, meskipun tentu saja ada kemungkinan 
MEMS ini tidak beroperasi, mekanisme self-testing 
bisa dimasukkan ke dalam sistem dengan relatif 
mudah. Misalnya pada sensor kecelakaan untuk airbag, 
mekanisme untuk mengecek sendiri apakah MEMS 
akselerometer ini bekerja dengan benar atau tidak, bisa 
dicoba ketika mesin dinyalakan. Sistemnya bisa dibuat 
dengan MEMS lain, dengan membuat sebuah sistem 
simulasi percepatan tinggi yang hanya diperuntukkan 
untuk si MEMS akselerometer ini. Dengan itu, setiap kita 
menyalakan mesin, sistem akan memeriksa performa 
sensor kecelakaan yang ada, dan bahkan melaporkan 
pada kita bila sistemnya tidak berjalan dengan baik.

Keuntungan lain dari penggunaan MEMS adalah 
berkaitan dengan proses penggabungan atau integrasi 
pada tingkatan sistem. Pada kebanyakan sistem yang 
tidak menggunakan MEMS, umumnya sensor dan 
komponen elektronik utama akan dihubungkan dengan 
kabel-kabel atau sama-sama disolder di atas papan 
sirkuit (PCB, printed circuit board). Seperti yang sudah 
dijelaskan di awal, MEMS dibuat dengan proses yang 
sama dengan komponen mikroelektronik lainnya. Hal 
ini menjadikan MEMS lebih mudah untuk digabungkan 
dengan komponen elektronik lainnya secara langsung 
bahkan sejak proses pembuatannya masing-masing.

Menurut hukum Moore, jumlah transistor yang dapat 
dibuat dalam satu mikroprosesor akan menjadi dua 
kali lipat setiap 18 bulan (Baca: Rubrik Fisika Edisi Mei 
2016). Maksud dari hukum ini adalah bahwa ukuran 

transistor terus mengecil menjadi separuh dalam setiap 
18 bulan, yang tentu saja berlaku juga untuk berbagai 
komponen elektronik selain mikroprosesor. Namun 
apakah pengecilan ini tidak akan mencapai batasnya?

Belakangan ini banyak penelitian juga tengah 
difokuskan pada proses integrasi antara MEMS dengan 
semikonduktor komponen elektronik lainnya, karena 
dipercaya bahwa miniaturisasi komponen elektronik 
berdasarkan hukum Moore ini akan mencapai batasnya 
dalam waktu dekat. Hasilnya adalah berupa performa 
dan ketahan jangka panjang yang lebih baik, biaya 
pembuatan yang semakin murah dan munculnya 
berbagai manfaat baru yang belum pernah terpikirkan 
sebelumnya. Garis besar perkembangan kegunaan 
MEMS bisa dilihat pada ilustrasi berikut.

Begitulah mengenai MEMS. Teknologi MEMS ini tidak 
hanya membuat berbagai hal menjadi lebih kecil, 
tapi juga membuat bermacam alat-alat elektronik di 
keseharian kita menjadi lebih pintar. 

Bahan Bacaan:

•	 Chollet, Franck dan Liu, Haobing. A (not so) short 
introduction to MEMS. http://memscyclopedia.org/

•	 Esashi, Masayoshi. はじめてのMEMS (Introduction 
to MEMS). 工業調査会, 2009.

•	 h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Microelectromechanical_systems

Garis besar perkembagan berbagai jenis MEMS yang berpengaruh pada kehidupan kita dari tahun ke tahun.
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Tahukan teman-teman bahwa di dalam tubuh 
kita itu terdapat cairan? Nah, salah satu 
komponen cairan dalam tubuh manusia adalah 
darah. Komponen darah terdiri dari cairan yang 
disebut plasma darah, dan sel-sel darah. Sel-

sel darah itu ada sel darah merah (eritrosit), sel darah 
putih (leukosit), dan keping darah (trombosit). Saat ini 
kita akan membahas tentang sel darah merah.

Sel darah merah disebut juga eritrosit (erythrocyte), 
erythro- yang berarti merah, -cyte yang berarti sel. Sel 
darah merah memiliki karakteristik, supaya mudah 
diingat, kita sebut saja 3R, yaitu

•	 Red (merah); sesuai namanya, sel darah merah 
ini bewarna merah. Sel sarah merah mengandung 
hemoglobin, dan hemoglobin mengandung zat besi. 
Hemoglobin dapat berfungsi mengikat oksigen yang 
diambil dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh 
jaringan tubuh. Di tubuh terjadi pertukaran oksigen 
dengan karbondioksida yang kemudian akan 
diikat oleh hemoglobin dan dibuang melalui paru-
paru. Hemoglobin yang mengikat oksigen akan 
memberikan warna kemerahan.

•	 Round (bulat); sel darah merah tidak sepenuhnya 
bulat, tapi berbentuk seperti cakram yang kedua 
sisinya cekung. Sisi yang cekung ini menjadikan sel 
darah merah memiliki permukaan yang lebih luas, 
sehingga hemoglobin dapat lebih banyak mengikat 
oksigen.

•	 Rubber (karet); bentuknya yang kenyal seperti karet, 

memudahkan sel darah merah ikut mengalir dalam 
pembuluh darah yang sempit dengan menyesuaikan 
bentuknya.

Jumlah sel darah merah di dalam tubuh manusia dewasa 
kurang lebih 4-5 juta sel tiap 1 mL darah. Wow, banyak 
sekali ya. Orang yang tinggal di dataran tinggi seperti 
pegunungan, memiliki jumlah sel darah merah yang 
lebih banyak karena kadar oksigen di dataran tinggi lebih 
tipis, sehingga tubuh memerlukan sel darah merah lebih 
banyak agar dapat mengikat oksigen lebih banyak.

Sel darah merah dibentuk di sumsum tulang melalui 
beberapa tahap. Proses pematangan sel darah merah 
juga memerlukan peran vitamin B12 dan asam folat. 
Setelah matang, sel darah merah baru dilepaskan ke 
aliran darah. Sel darah merah berumur kurang lebih 120 
hari, setelah itu sel darah merah akan dirombak di limpa.

Kekurangan sel darah merah disebut sebagai anemia. 
Anemia dapat memimbulkan gejala seperti lemah, 
mudah mengantuk, mudah lelah. Hal ini dikarenakan sel 
tubuh kekurangan oksigen yang seharusnya diperoleh 
saat sel darah merah beredar ke seluruh tubuh. Secara 
garis besar, ada 3 kondisi yang dapat menyebabkan 
anemia, yaitu:

•	 kehilangan darah akibat perdarahan

•	 meningkatnya perombakan sel darah merah

•	 berkurangnya produksi sel darah merah yang 
berkualitas

Anemia yang banyak terjadi adalah kurangnya produksi 
sel darah merah yang berkualitas. Kurangnya sel darah 
merah ini paling banyak disebabkan karena kekurangan 
zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Zat besi banyak 
terkandung dalam daging dan sayuran, namun zat besi 
yang mudah diserap oleh tubuh paling baik yang berasal 
dari daging merah.

Kesehatan

Sel Darah Merah
Ditulis oleh:

Dewi Purnamasari
Dokter di Siloam Lippo Village. 

Kontak: liem_siu_fang(at)yahoo(dot)com.
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Setelah makan daging merah atau protein hewani lain 
seperti ikan dan hati, sebaiknya tidak minum teh, karena 
teh dapat menghambat penyerapan zat besi yang sangat 
berguna sebagai bahan pembentuk sel darah merah. 
Vitamin B12 dan asam folat yang juga digunakan sebagai 
bahan pembentuk sel darah merah banyak terkandung 
pada makanan laut.

Nah, jadi adik-adik, jangan lupa menyertakan makanan 
yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat 
dalam makanan kalian, ya!

Bahan bacaan: 

• Carter, Lynee. What are erythrocyte? www.study.
com

• Maakaron, J.E. Anemia. www.emedicine.com
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Dari manakah sains berasal? Mungkin sebagian 
besar dari siswa sekolah menengah apabila 
diberi pertanyaan seperti itu akan menjawab, 
“Sains berasal dari buku seperti ensiklopedi, 
textbook, internet, tokoh ilmuwan dan lain 

sebagainya”. Apakah produk sains yang terdapat di 
dalam buku saat ini mampu menjelaskan segala sesuatu 
fenomena alam secara menyeluruh? Sayangnya jawaban 
dari Francis Crick, seorang ahli fisiologi dan peraih Hadiah 
Nobel atas kontribusinya dalam penemuan struktur 
DNA, adalah “tidak”. Tahukah bahwa sains merupakan 
hasil dari suatu usaha atas dorongan aktivitas manusia 
yang primitif untuk mengenali dunia yang ia tinggali?

Sains bukanlah suatu barang yang hanya siap untuk 
digunakan, namun ia terus-menerus berkembang seiring 
mengikuti perkembangan zamannya. Adapun beberapa 
ilmuwan yang berusaha untuk mengklasifikasi jenis 
sains, di antaranya adalah sains murni dan sains terapan.

Sains murni merupakan sains yang mendedikasikan 
dirinya untuk melakukan eksplorasi, pencarian dan 
pengembangan konsep dasar suatu bidang dalam ilmu 
pengetahuan. Motivasinya adalah melakukan penelitian 
sains untuk sains itu sendiri. Sementara itu, penelitian 
sains terapan bertujuan untuk melakukan aplikasi 
dari sains dasar untuk membantu dalam memenuhi 
kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-
hari. Namun hingga saat ini garis pemisah klasifikasi 
antara sains terapan dan sains murni tidaklah begitu 
jelas, hal ini disebabkan karena hasil dari penelitian 
sains terapan tersebut akan menjadi data bagi sains 
murni dalam melakukan pengembangan konsep dasar 
bidang pengetahuan.

Sejarah perkembangan sains tidaklah didominasi 
oleh sebuah bangsa saja, akan tetapi masing-masing 
peradaban sebuah bangsa memiliki andil yang cukup 
penting dalam perkembangan sains yang saat ini dapat 
kita nikmati. Di antaranya adalah sains yang bermula dari 
hasil dari pemikiran bangsa Yunani yang berusaha untuk 
membebaskan dirinya dari jeratan pemikiran mistis, 

bangsa Mesir yang berusaha untuk membuat bangunan 
dengan presisi yang tinggi, peradaban Islam yang 
didasari atas ajaran agamanya bahwa dengan melakukan 
penelitian dan pengembangan sains dan teknologi untuk 
mengenal Tuhannya dan untuk mengemban kalifah di 
bumi.

Bagaimanakah masing-masing sejarah peradaban 
tersebut perkembang? Berikut akan disinggung 
penjelasannya secara singkat.

Yunani

Akademi Plato: sekolah tempat para ilmuwan dan filsuf Yunani Kuno 
mendiskusikan ide-ide yang dimilikinya.

Apakah dasar unsur dari Bumi yang kita tempati? 
Mungkin kita akan menjawab “atom” karena terdapat 
buku yang menjelaskan hal tersebut, akan tetapi 
bagaimana dengan bangsa yang sama sekali tidak 
mengetahui hal tersebut? Demikianlah yang dialami 
oleh bangsa Yunani kuno pada tahun 500 tahun sebelum 
Masehi. Mereka berusaha untuk membebaskan diri dari 
asumsi penjelasan mitologi mengenai fenomena alam, 
seperti gempa bumi yang dipercaya disebabkan karena 
makhluk bernama minotaur sejenis manusia yang 
berkepala banteng. Makhluk ini terdapat di penjara 
labirin Pulau Crete sebelah selatan Yunani.

Sosial Budaya

Sejarah Sains dan 
Perkembangan Peradaban 

Ditulis oleh:
Akbar Prasetyo Utomo

Alumnus Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.
Kontak: prasetyakbar(at)gmail(dot)com.
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Pertama kali sains berkembang di Yunani merupakan 
ilmu pengetahuan yang berkembang bermula dari 
spekulasi filsafat. Dahulu seorang filsuf merupakan 
seorang yang memiliki kemampuan di berbagai bidang 
ilmu sekaligus atau yang disebut sebagai polymath, 
sehingga dahulu tidak terdapat seorang fisikawan, 
biolog, matematikawan. Namun, filsuf mengintegrasikan 
berbagai bidang untuk mencari jawaban apa yang berada 
di alam semesta. Seperti halnya mencari asal-usul dasar 
dari alam semesta itu apa, hingga filsuf Yunani salah 
seorang yang bernama Democritus mengembangkan 
konsep dasar alam semesta yaitu berasal dari suatu 
hal yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yaitu 
“atom” yang kelak menjadi cikal bakal ilmu fisika dan 
kimia.

Sejarah cikal bakal sains kelak terlahir dari nalar orang-
orang Yunani tersebut, seperti halnya salah seorang filsuf 
yang bernama Plato dalam sekolahnya ia mengajarkan 
bahwa seluruh benda yang terdapat di Bumi sebenarnya 
berasal dari dunia ide dalam pikiran kita yang sama 
sekali tidak berubah. Sebagai contoh, Plato mengatakan 
bahwa ide konsep tentang apel (seperti warna merah, 
rasanya yang manis, bentuknya yang bulat) didahului 
oleh pengalaman seseorang untuk merasakan seperti 
manisnya rasa apel, dan pengalaman dalam melihat 
bahwa buah apel memiliki warna merah dan berbentuk 
bulat (Will & Durant, 1965) .

Namun, pemahaman tersebut bertolak belakang dengan 
salah seorang murid Plato yang bernama Aristoteles, ia 
menjelaskan bahwa pengalaman mendahului konsep 
ide tentang suatu benda yang bertolak belakang dengan 
ide yang digagas oleh Plato. Sebagaimana contoh 
menurut Aristoteles seseorang tidak akan mengetahui 
buah apel (seperti warna merah, rasanya yang manis, 
dan bentuknya yang bulat) sebelum pernah melihat 
dan merasakan rasa buah apel. Metode ini dinamakan 
sebagai metode empiris (empiria = pengalaman) yang 
pada nantinya menjadi cikal bakal metode ilmiah yang 
digunakan untuk melakukan pendekatan dalam sains.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada peradaban 
bangsa Yunani sangatlah luas. Bermula dari keingintahuan 
tersebut hingga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-
hari seperti matematika geometri Euclid yang digunakan 
dalam melakukan pembangunan sebuah kuil di Athena 
dan harmoni pada tangga nada dalam alat musik yang 
merupakan hasil dari matematika Pitagoras. Ada pula 
ilmu pengobatan yang dikembangkan oleh Hippocrates, 
taksonomi dalam biologi, serta mekanika yang awal 
mulanya dikembangkan oleh Aristoteles.

Bahkan kelak pada saat Yunani dijajah oleh bangsa 
Romawi kuno, Archimedes seorang filsuf dan ilmuwan di 
Pulau Crete memanfaatkan ilmu fisika dan matematika 
pada saat itu sehingga sangat sulit bagi pasukan Romawi 
untuk menaklukan pulau tersebut, karena pulau 
tersebut pada dinding lautnya memiliki sebuah katrol 
yang mampu mengangkat dan melumpuhkan kapal-
kapal pasukan Romawi yang sangat besar.

Tak lama kemudian banyak perang saudara yang terjadi 
pada bangsa Yunani mengakibatkan situasi sosial-politik-
ekonomi yang tidak mendukung bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan. Terlebih dengan takluknya mereka 
pada invasi bangsa Romawi, kelak bangsa Romawi tidak 
lagi begitu memperdulikan perkembangan sains dasar, 
sehingga sains hanya berkembang pada lingkup aplikasi 
dalam kehidupan sehari-hari saja. Selain itu kekaisaran 
Romawi hanya fokus dalam melakukan pengembangan 
peralatan militer yang berguna dalam membantu 
menginvasi dan memperluas wilayah Romawi. 

Setelah situasi Yunani yang tidak lagi mendukung 
pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada 
perkembangan sains, maka para ilmuwan pada saat itu 
banyak melakukan perjalanan untuk bertukar pikiran 
dengan ilmuwan yang mungkin terdapat di benua lain, 
serta mencoba untuk mendapatkan pengalaman yang 
baru. Salah satunya saat itu negeri yang kaya akan 
pengembangan ilmu pengetahuan adalah bangsa Mesir.

Mesir

Astronomi dan Kosmologi Mesir.

Mesir merupakan salah satu bangsa yang sangat 
memperhatikan perkembangan sainsnya. Bagaimana 
tidak, awal mulanya seorang matematikawan untuk 
melakukan pengukuran tinggi bangunan Piramida 
memerlukan matematika untuk dapat mengonstruksi 
bangunan sedemikian rupa. Salah satu kota terbesar 
pada saat itu yang menjadi pusat para ilmuwan untuk 
berkumpul dan bertukar pikiran adalah kota Alexandria. 
Pada awalnya kota ini terpengaruh oleh perkembangan 
sains yang dikembangkan oleh bangsa Yunani karena 
saat diinvasi Romawi, Yunani mengirimkan beberapa 
ilmuwannya untuk mempelajari kondisi pada wilayah 
kota tersebut.

Adapun tema sentral yang menjadi ciri pembahasan 
oleh ilmuwan Mesir kuno saat itu adalah konsep 
pemahaman sistem tata surya dan gravitasi bumi. 
Namun, mereka lebih fokus pada sistem tata surya. 
Pada saat itu sebagian besar filsuf dan ilmuwan 
memiliki pemahaman bahwa Bumi yang merupakan 
tempat berpijak adalah pusat dari sistem tata surya. 
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Hal ini didasari oleh pengamatan dari kehidupan 
sehari-hari bahwa  matahari yang mengelilingi bumi 
(geosentris), bukan bumi yang mengelilingi matahari. 
Akan tetapi, dengan paham itu masih ada beberapa 
fenomena yang tidak dapat dijelaskan seperti pada 
fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan, serta 
beberapa fenomena  terlihat seperti perubahan musim 
yang terjadi di beberapa belahan Bumi. Hal ini menjadi 
sangat penting dalam penentuan waktu dalam setahun, 
bulan, bahkan hari.

Bangsa Mesir mengalami kemunduran ilmu pengetahuan 
disebabkan oleh konflik sosial dan konflik agama yang 
sangat hebat di kota Alexandria (Will & Durant, 1965). 
Pada saat itu ilmu pengetahuan dikembangkan oleh 
masyarakat penganut paganisme yang memiliki Tuhan 
lebih dari satu (politeisme) dan juga terjadinya konflik 
dengan penganut agama Kristen. Sehingga perpustakaan 
Alexandria yang menyimpan warisan ilmu pengetahuan 
dari Yunani kuno pada saat itu menjadi obyek kemarahan 
masyarakat. Mereka beranggapan bahwa ilmu apapun 
yang terdapat di Alexandria merupakan sesuatu 
hal yang berbahaya untuk dipelajari, sehingga pada 
saat itu seluruh lembaran papyrus yang menyimpan 
berbagai ilmu pengetahuan dari Yunani kuno dibakar di 
lokasi halaman perpustakaan Alexandria. Demikianlah 
perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berhenti 
sejak kejadian tersebut. 

Arab-Islam

Ilustrasi kegiatan ilmiah di House of Wisdom.

Bangsa Arab pada awal mulanya merupakan bangsa 
yang memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-
pindah tempat atau nomaden. Hal ini disebabkan 
karena letak jazirah Arab sendiri merupakan tanah yang 
tandus sehingga bangsa ini berpindah-pindah untuk 
mencari sumber mata air yang berguna sebagai sumber 
kehidupan bagi kafilah atau sukunya dan bagi ternak 
yang dimilikinya. Bangsa ini hidup dengan cara menjadi 
kafilah-kafilah atau kelompok-kelompok kecil. Kafilah-
kafilah tersebut sangat suka berperang dengan kafilah 
lainnya dan sangat mudah untuk dipicu oleh konflik, 
sehingga tak jarang konflik tersebut memunculkan 
pertumpahan darah antar kafilah.

Sejak datangnya agama Islam, kafilah-kafilah tersebut 
yang pada mulanya hidup berperang dengan satu dan 
yang lain dan saling bermusuhan dipersatukan dalam 
persaudaraan. Agama Islam memerintahkan kaumnya 
untuk melakukan penelitian ilmiah sebagaimana 
manifestasi untuk mengagungkan Sang Pencipta. Dengan 
melakukan penelitian ilmiah tersebut pada nantinya akan 
semakin meningkatkan keimanan seorang hamba yang 
berserah diri kepada Tuhannya. Tidak hanya melakukan 
penelitian atas fenomena alam saja, dalam agama Islam 
juga diperintahkan untuk memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kehidupan umat manusia. Hal inilah yang 
mendorong umat Islam untuk melakukan akuisisi besar-
besaran terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan 
dalam teknologi itu sendiri.

Sejak berhentinya perkembangan ilmu pengetahuan yang 
terdapat di Yunani kuno dan runtuhnya perpustakaan di 
Alexandria, perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat 
dan teknologi kini berkembang di Islam dengan basis 
ajaran agama Islam. Konon katanya terdapat sayembara 
yang diadakan oleh khalifah Harun al-Rasyid untuk 
mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai 
belahan dunia. Khalifah tersebut akan mengganti buku 
ilmu yang didapatkan dengan emas sesuai dengan berat 
buku tersebut. Sampai saat itu penerjemahan ilmu 
pengetahuan ke dalam bahasa Arab secara masif terjadi 
sehingga khalifah selanjutnya, Al-Ma’mun, mendirikan 
pusat penerjemahan yang dinamakan sebagai House of 
Wisdom yang terletak di ibukota pemerintahan khalifah 
Arab di Baghdad (Heck, 2002).

House of Wisdom ini menjadi daya tarik tersendiri bagi 
para filsuf, ilmuwan dan ahli fikih untuk bertukar pikiran 
dan pendapat mengenai berbagai topik seperti teologi, 
kalam, fisika, botani, kedokteran, matematika dan lain 
sebagainya. Terbukti dengan adanya beberapa ilmuwan 
terkenal yang terdapat di House of Wisdom, di antaranya 
adalah al-Khawarizmi.

Al-Khawarizmi merupakan salah seorang ilmuwan 
di House of Wisdom yang pakar dalam bidang 
matematika. Ia mengembangkan basis bilangan 
matematika baru menggantikan sistem lama  yang 
saat itu masih menggunakan basis bilangan Romawi 
sehingga sangat sulit untuk melakukan operasi bilangan. 
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Ia melakukan perjalanan di negeri India dan bersinggungan 
dengan konsep bilangan India yang memiliki konsep 
bilangan 0 dan bilangan yang sangat memudahkan 
dalam proses operasi bilangan yang digunakan hingga 
saat ini. Adapun beberapa dasar matematika yang 
dikembangkan pada saat itu adalah operasi matematika 
Al-Jabar dan Algoritma yang manfaatnya sangat terasa 
hingga sekarang seperti pada teknologi digital komputer, 
handphone, dan lain sebagainya.

Sayangnya, perkembangan ilmu pengetahuan di 
Kekhalifahan Islam tidaklah bertahan begitu lama. Hal ini 
disebabkan karena serangan bangsa Mongol pada saat 
itu yang memporak-porandakan kekhalifahan, hingga 
buku-buku hasil dari penelitian yang terdapat di House 
of Wisdom dibakar habis dan para ilmuwan pada saat 
itu dibunuh. Tragedi tersebut membuat perkembangan 
ilmu pengetahuan di kekhalifahan Arab yang berpusat di 
Baghdad terhenti (Nasr, 2001).

Selain itu, banyak terjadi pemberontakan di wilayah-
wilayah kecil membuat kekhalifahan menjadi terpecah-
pecah menjadi bentuk negara kota, dengan demikian 
perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sangat 
lamban. Namun, sisa kekhalifahan di Cordoba yang saat 
ini terletak di Spanyol Selatan menghasilkan interaksi 
dengan bangsa Eropa. Interaksi dengan peradaban 
Cordoba membuat bangsa Eropa tertarik dengan ilmu 
pengetahuan yang dihasilkan oleh peradaban Islam 
pada saat itu.

Bangsa Barat

Inkuisisi dan Copernicus: Awal masa kegelapan Eropa.

Pada awalnya wilayah Cordoba merupakan wilayah 
milik kerajaan Kristen Romawi di Eropa. Seiring dengan 
perluasan wilayah kekhalifahan Islam, wilayah Cordoba 
berhasil dikuasai oleh kekhalifahan Islam sehingga saat 
itu masyarakat Cordoba mulai berinteraksi dengan 
budaya dan teknologi yang sedang berkembang (Will & 
Durant, 1965).

Di abad pertengahan ketika kekhalifahan Islam sudah 
memiliki teknologi untuk menciptakan kertas—yang 
diakuisisi dari teknologi yang digunakan oleh bangsa 
China—bangsa Barat masih dirundung oleh abad 
kegelapan atau sering disebut sebagai Dark Age. Saat 
itu, segala ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan 
ajaran gereja Romawi akan dianggap sebagai ajaran 
sesat dan harus dieksekusi oleh pihak inkuisisi.

Interaksi masyarakat Eropa pada masa abad kegelapan 
dengan Kekhalifahan Islam di Cordoba pada saat itu 
membuat masyarakat Eropa berkomunikasi dengan 
peradaban Islam. Banyak karya dari pemikir Cordoba 
seperti Averroes sangat terasa pengaruhnya pada nalar 
bangsa Eropa seperti Dennis Diderot, Rene Descartes, 
Voltaire. Interaksi dengan budaya Islam tersebut menjadi 
cikal bakal masa Renaissance (pencerahan). Hal ini 
disebabkan cita-cita bangsa Eropa untuk terbebas dari 
dogma Kristen Romawi pada saat itu yang sangat kuat.

Setelah bangsa Eropa mampu membebaskan 
diri dari kungkungan dogma tersebut, bangsa 
Eropa mengembangkan beberapa filsafat, ilmu 
pengetahuan dan teknologi dari warisan peradaban 
Yunani, kekhalifahan Islam dan Mesir. Seperti halnya 
mengembangkan fisafat ilmu pengetahuan dari Francis 
Bacon, yang memberikan dasar dalam penelitian 
ilmiah dengan cara melakukan proses induksi melalui 
pengumpulan berupa fakta-fakta secara partikular 
menuju suatu kesimpulan umum. Negeri Prancis secara 
khusus lebih cenderung mengembangkan metode ilmiah 
rasional analitis yang menekankan pada kemampuan 
nalar seperti metode deduksi yaitu dengan melalui 
pernyataan umum menuju ke fakta-fakta partikular yang 
mendukung pernyataan tersebut.

Seiring dengan padatnya benua Eropa, masyarakat 
Eropa bertujuan untuk mengadu nasib di negeri Amerika 
(hasil dari penjelajahan yang agak salah jalur). Adapun 
sains yang berkembang di Eropa juga dibawa ke benua 
Amerika yang berguna untuk melakukan pengolahan 
sumber daya alam sesuai dengan situasi ekologi 
Amerika. Sehingga dapat diketahui bahwa corak sains 
Amerika lebih cenderung pragmatis atau berorientasi 
pada manfaat dari sains tersebut. 

Indonesia

Masa pendudukan kolonial Belanda di Indonesia.
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Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakat Indonesia 
pernah mengalami persinggungan dengan bangsa 
asing yang sangat banyak. Bermula dari tibanya 
bangsa Belanda dengan Cornelious de Houtman yang 
menginjakkan kaki di pelabuhan Sunda Kelapa kemudian 
diikuti oleh bangsa Eropa lainnya. Persinggungan dengan 
bangsa asing yang sangat lama membuat Indonesia 
terpengaruh sangat banyak dalam ranah budaya. Pada 
awal mulanya bangsa asing berdatangan ke Indonesia 
bertujuan untuk berdagang rempah-rempah yang 
memiliki nilai jual yang tinggi di Eropa. Namun seiring 
berjalannya waktu, bangsa Eropa tersebut memiliki niat 
untuk menguasai kepulauan Indonesia dengan cara 
mulai dari memonopoli hingga tanam paksa.

Pengalaman penjajahan yang dirasakan sangat lama 
tersebut membuat membentuk jati diri bangsa 
Indonesia menjadi bangsa yang inferior. Menjadi bangsa 
yang merasa dirinya lebih rendah apabila dibandingkan 
dengan bangsa lain. Meskipun bangsa Indonesia telah 
merasa merdeka, akan tetapi jati diri inferior tersebut 
masih terdapat di dalam jati diri bangsa hingga saat 
ini, seperti halnya belum mampu mengembangkan 
corak sains Indonesia sendiri dan masih begitu sangat 
membanggakan sesuatu apa saja yang dihasilkan oleh 
bangsa asing (Higham, 2004). Padahal apabila bangsa 
Indonesia menyadari, potensi sains yang dapat digali 
dan dikembangkan di Indonesia cukup besar lho. Dapat 
dibuktikan dengan beberapa peneliti yang justru tertarik 
di Indonesia untuk melakukan penelitian pada saat 
melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat 
Indonesia pada saat melakukan penjelajahan samudera 
dahulu.

Sebut saja Alfred Russel Wallace. Siapa yang tak kenal 
dia? Dia yang bertama kali membuat klasifikasi fauna 
yang terdapat di Indonesia. Ia kemudian membaginya 
menjadi tiga wilayah yaitu Autralis (wilayah regional 
paling timur meliputi Papua, Maluku dan Nusa Tenggara 
Timur yang memiliki fauna khas seperti halnya yang 
terdapat di Australia), wilayah tengah yang dipisahkan 
oleh garis Wallace (meliputi pulau Komodo dan 
sekitarnya yang merupakan fauna khas di Indonesia 
yang tidak terdapat di wilayah lainnya), serta yang 
ketiga adalah wilayah yang paling barat, termasuk pulau 
Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Wallace membuat suatu 
kesimpulan bahwa dahulunya pulau tersebut adalah 
satu, yaitu pulau Jawa dan Sumatra menjadi bagian 
wilayah Asia sedangkan Papua dahulunya merupakan 
bagian dari Australia.

Dan yang perlu diketahui nih, bahwa bapak Wallace ini 
merupakan salah satu anggota Royal Society kerajaan 
Inggris, suatu komunitas yang bergerak dalam bidang 
penelitian ilmiah. Bapak Wallace merupakan salah satu 
kolega Charles Darwin. Rumornya Charles Darwin dalam 
autobiografinya mengatakan bahwa jurnal penelitian 
yang diperoleh oleh Wallace dalam penelitiannya di 
kepulauan Indonesia menjadi salah satu fondasi bagi 
teori evolusi Darwin. Menurut teorinya, perbedaan 

spesies di wilayah seperti fauna Australis seperti di 
Indonesia bagian timur berbeda dengan Australia 
disebabkan karena terjadi isolasi dari spesies tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam 
budaya, agama, bahasa, dan budaya. Hal ini sangat jauh 
berbeda apabila dibandingkan dengan negara lainnya 
yang cenderung memiliki budaya yang seragam. Bapak 
bangsa kita, Ir. Soekarno, pembangun bangsa yang 
lain membangun suatu negara yang berlandaskan atas 
kesamaan nasib atas bangsa yang sama-sama pernah 
dijajah oleh bangsa lain.

Di peringatan kemerdekaan yang ke-71 ini sangat 
disayangkan apabila kita masih merasa bahwa bangsa 
Indonesia memiliki posisi yang lebih rendah daripada 
bangsa lain yang secara tidak langsung telah terbentuk 
dalam ketidaksadaran kolektif dalam masyarakat kita. 
Sehingga kita selalu merasa silau apabila melihat produk 
yang dibuat oleh bangsa lain.

Sebagai manusia yang memiliki kesadaran akan 
eksistensi dan sejarahnya di dunia, selayaknya pada 
kemerdekaan yang ke-71 ini bangsa Indonesia mampu 
mendefinisikan dirinya sendiri dan tidak lagi didefinisikan 
oleh bangsa lain sebagai bangsa yang kurang mengenal 
teknologi. Dengan demikian potensi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang berbasis toleransi atas keragaman 
budaya, bahasa dan agama menjadi sains yang mampu 
menjadi suatu model miniatur sains yang kelak mampu 
untuk merangkul berbagai suku, budaya, bahasa yang 
terdapat di dunia.

Bahan bacaan:
 y Heck, Paul L. (2002). Contrusction of Knowledge in 

Islamic Civilitazion. Boston: Koninklijke Brill.
 y Higham, Charles F. (2004). Encyclopedia of Ancient 

Asian Civilizations. New York: Facs On File, Inc
 y Nasr, Seyyed Hossein. (2001). Science and Civilization 

in Islam. Chicago: ABC International Group.
 y Will., Durant, A. (1965). The Story of Civilization: Part 

IX: The age of Voltaire: History of Civilization in Western 
Europe from 1715 to 1756, with Special Emphasis on 
the Conflict between Religion and Philosophy. New 
York: Simon and Schuster



19majalah1000guru.net Agustus 2016

Generasi Z? Siapakah itu? Mungkin masih 
banyak orang yang tidak paham dengan 
istilah generasi Z. Padahal istilah yang satu 
ini terbilang populer di bidang psikologi 
umum dan character building. Penamaan 

tersebut tidak diberikan secara asal-asalan. Teori ilmiah 
mengenai pembagian generasi Z serta beberapa generasi 
lainnya dikenal dengan istilah Generation Theory.

Asal mula terciptanya Generation Theory

Generation Theory awalnya berkembang di Amerika 
Serikat. Para pengamat yang mencetuskan teori ini 
beranggapan bahwa orang-orang yang lahir di masa 
tertentu memiliki kemiripan karakteristik satu sama 
lain. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing kelompok 
generasi mendapatkan informasi perkembangan 
teknologi, tren, dan gaya hidup yang hampir sama. 
Dengan demikian, kemiripan itu dapat terwujud meski 
setiap individu dibatasi oleh perbedaan tempat tinggal, 
latar belakang kehidupan, pendidikan, dan budaya.

Lahirnya empat generasi masa kini

Menurut penjelasan Generation Theory, saat ini ada 
empat generasi yang mendominasi sebagian besar 
populasi dunia. Keempat generasi tersebut adalah:
Generasi Baby Boomer : Lahir pada periode 1946-1964
Generasi X  : Lahir pada periode 1965-1980
Generasi Y  : Lahir pada periode 1981-2000
Generasi Z  : Lahir di atas tahun 2000

Anak-anak yang di tahun 2016 ini menempuh 
pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMU termasuk 
dalam kelompok generasi Z. Berbeda dengan generasi-
generasi pendahulunya, tentu saja generasi Z memiliki 
kemampuan yang lebih baik di bidang teknologi. 
Mereka yang termasuk dalam generasi ini lahir di 
era serba canggih. Sebuah era yang sudah diwarnai 
kehadiran internet dan berbagai gawai (gadget) untuk 
memudahkan segala aktivitas.

Pendidikan

Menyelami Gaya Belajar Ala 
Generasi Z

Ditulis oleh:
Melisa

Penulis Konten untuk Beberapa Perusahaan Digital Marketing, Indonesia.
Kontak: melisa(dot)mel24(at)gmail(dot)com. www.catatanmel.com
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Generasi Z Punya Karakteristik yang Unik

Membahas tentang generasi Z memang seru dan seakan 
tidak ada habisnya. Masing-masing generasi memiliki 
karakteristik yang unik, termasuk generasi Z. Saat ini 
generasi Z sering didefinisikan dengan karakteristik 
sebagai berikut.

Skeptis dan sinis. Tidak seperti generasi-generasi 
pendahulunya yang cenderung berjuang demi 
idealisme, generasi Z justru lebih skeptis dan sinis. Sikap 
skeptis dan sinisme yang dimaksud adalah perilaku 
yang mengutamakan realita dalam pengambilan 
keputusan. Generasi yang satu ini akan mengutamakan 
kebutuhannya sebagai dasar untuk menentukan sesuatu.

Menjunjung tinggi privasi. Sang generasi Z tidak suka 
bila sepak terjangnya di media sosial dilacak orang lain. 
Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya pengguna 
Facebook dari kalangan generasi Z. Sementara media 
sosial yang sifatnya lebih privat seperti SnapChat dan 
Instagram justru kian digandrungi. Rupanya generasi Z 
ingin bebas berekspresi di media sosial tanpa terusik 
oleh opini orang lain.

Kemampuan multi-tasking yang hebat. Soal kemampuan 
multi-tasking, sudah pasti generasi Z-lah jagoannya. 
Generasi ini mampu memaksimalkan kemampuan multi-
tasking dengan 5 media berbeda sekaligus. Misalnya, 
mereka bisa mengetik di laptop sembari mendengarkan 
lagu dari internet, mengakses media sosial melalui 
gawai, mencari referensi penting untuk menyelesaikan 
tugas, dan menonton TV.

Ketergantungan terhadap teknologi. Bagi generasi Z, 
teknologi di genggaman tangan bisa diibaratkan seperti 
udara dan air. Generasi ini tidak akan bisa hidup dengan 
baik jika tidak didampingi teknologi. Mereka merasa 
kalau teknologi membuat mereka mudah terhubung 
satu sama lain dan mudah mengakses berbagai informasi 
penting setiap hari.

Pola pikir yang sangat luas dan penuh kewaspadaan 
(hyper aware). Berusaha meyakinkan generasi Z tentang 
suatu hal bukanlah perkara mudah. Sebagai generasi 
yang berhubungan erat dengan teknologi, generasi Z 
tidak pernah kesulitan untuk menemukan informasi 
yang dibutuhkan. Sehingga hal ini membuat generasi Z 
memiliki pola pikir yang sangat luas dan ekstra waspada 
terhadap hal-hal di sekitarnya.

Keinginan untuk berwiraswasta. Para ahli 
memperkirakan bahwa 72% generasi Z ingin masuk ke 
dunia kerja sebagai seorang wiraswasta. Sebab generasi 
Z memiliki kemampuan analisis pasar serta tekad yang 
besar untuk menjadi seorang pebisnis mandiri. 

Generasi Pendahulu Patut Mendukung Tumbuh 
Kembang Generasi Z

Generasi Z yang cerdas dan sedang menempuh 
pendidikan membutuhkan banyak dukungan dari para 
generasi pendahulunya. Saat ini, generasi baby boomer, 
generasi X, dan generasi Y menempati posisi sebagai 
kakek atau nenek, orang tua, guru, atau tutor bagi 
generasi Z. Perbedaan karakteristik antargenerasi tentu 
menjadi salah satu hambatan terbesar untuk menjalin 
komunikasi efektif.

Jika dibandingkan dengan generasi Z, tentu saja baby 
boomer dan generasi X tertinggal jauh untuk urusan 
teknologi. Kendati demikian, hal ini tidak lantas menjadi 
batu sandungan untuk mendekatkan diri dengan 
generasi Z. Bermodalkan rasa ingin tahu dan semangat 
belajar yang besar, baby boomer dan generasi X pasti 
mampu menjadi pendidik dan teladan yang baik bagi 
generasi Z. Murid-murid generasi Z tidak akan merasa 
bosan bila dibimbing oleh generasi baby boomer dan 
generasi X yang terbuka terhadap perkembangan zaman.

Berbeda dengan baby boomer dan generasi X, generasi 
Y jelas memiliki pemahaman teknologi yang lebih 
baik. Lahir pada peralihan zaman konservatif ke zaman 
modern membuat generasi Y bisa memposisikan 
diri sebagai “jembatan penghubung” bagi dua 
generasi pendahulunya dan generasi Z. Para peneliti 
mengemukakan fakta bahwa generasi Y memiliki 
kemampuan multi-tasking dengan 3 media berbeda. 
Hal ini tentu menjadi salah satu hal yang mendasari 
kemiripan generasi Y dengan generasi Z, walaupun 
multi-tasking generasi Z masih lebih unggul.

Generasi Y mesti membatasi perilaku individualisme 
supaya bisa menyelami sang generasi Z. Bukan mustahil 
kalau kolaborasi generasi Y dan generasi Z akan 
menghasilkan hal-hal besar di masa mendatang.

Serunya pengalaman belajar bersama generasi Z di 
sekolah

Generasi Z yang tergabung sebagai suatu kesatuan 
dalam tingkatan kelas akademik tertentu sangat 
menarik untuk diamati. Sebagai individu dengan latar 
belakang berbeda, mereka memiliki sikap dan kebiasaan 
yang beragam. Namun sebagai generasi Z, sikap dasar 
mereka tetap sama. Mereka suka belajar melalui media 
berkonsep audio visual. Di samping itu, contoh-contoh 
konkret yang disampaikan oleh guru atau tutor pun 
menjadi bahan pembelajaran yang efektif bagi generasi 
Z. Mereka suka melakukan eksplorasi terhadap hal baru 
dan menanyakan hal-hal menakjubkan yang barangkali 
berada diluar dugaan guru atau tutor.
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Generasi Y bersama generasi Z. Sumber: Dokumentasi Pribadi 
(Melisa).

Generasi Z dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
serta mudah akrab dengan orang yang baru dikenal. 
Tentu saja generasi ini mudah akrab dengan orang yang 
baru dikenal dengan alasan tertentu. Bagi generasi Z, 
kenyamanan dan komunikasi yang interaktif merupakan 
hal esensial dalam menjalin hubungan dengan orang 
lain. Generasi yang lahir setelah era milenium ini tidak 
suka digurui oleh siapa pun. Mereka sungguh berbeda 
dengan generasi Y beberapa tahun lalu, yang masih bisa 
terima kalau guru bertindak sebagai orang yang “terlalu 
menggurui”.

Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau generasi-
generasi pendahulu menempatkan diri sebagai sahabat 
bagi generasi Z. Saran dan kritik yang disampaikan 
dengan gaya kekinian jauh lebih mudah diterima generasi 
Z ketimbang wejangan yang sok bijak. Murid-murid 
generasi Z juga gemar curhat mengenai banyak hal. 
Kalau sudah merasa nyaman dengan orang-orang yang 
mereka percayai, peluang untuk bercerita mengenai 
kesulitan belajar pun akan semakin besar.

Tak harus terus-terusan bertatap muka dengan generasi 
Z untuk bisa menjalin kedekatan. Generasi Z tak segan-
segan untuk terhubung dengan orang yang dikenalnya 
melalui media sosial. Fenomena ini bisa dimanfaatkan 
oleh para generasi pendahulu untuk memantau 
aktivitas generasi Z di luar kegiatan sekolah. Sesekali tak 
masalah menyapa mereka untuk mengingatkan tentang 
kewajiban belajar atau mengobrol santai sembari 
membahas aneka pelajaran di sekolah.

Setiap generasi yang lahir pada periode tertentu memiliki 
keunikannya masing-masing. Tidak ada generasi yang 
lebih buruk atau lebih baik. Karena sesungguhnya 
semua generasi memiliki pengalaman, kebiasaan, dan 
pola pikir yang unik. Sekarang giliran generasi Z yang 
belajar menapaki dunia dan mengenal banyak hal 
baru. Tidak cuma generasi Z yang wajib giat belajar, 
generasi-generasi pendahulunya pun mesti memberikan 
bimbingan dengan cara yang efektif. Niscaya hubungan 
harmonis antar generasi akan menghasilkan banyak 
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
bidang kehidupan lainnya.

Sumber: Dokumentasi Pribadi (Melisa)

Bahan bacaan:
 y h t t p : / / w w w . c m o . c o m / f e a t u r e s /

articles/2015/6/11/15-mind-blowing-stats-about-
generation-z.html

 y http://growingleaders.com/blog/six-defining-
characteristics-of-generation-z/

 y http://www.marketingteacher.com/the-six-living-
generations-in-america/

 y http://socialmarketing.org/archives/generations-
xy-z-and-the-others/

 y http://www.talentedheads.com/2013/04/09/
generation-confused/

 y http://www.tomorrowtoday.uk.com/articles/
article001_intro_gens.htm

 y https://www.visioncritical.com/generation-z-
infographics/
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Halo Sobat 1000guru! Jumpa lagi dengan kuis 
Majalah 1000guru edisi ke-65. Pada kuis 
kali ini, kami kembali dengan hadiah berupa 
kenang-kenangan yang menarik untuk sobat 
1000guru.

Ingin dapat hadiahnya? Gampang, kok!

1. Ikuti (follow) akun twitter @1000guru atau https://
twitter.com/1000guru, dan like fanpage 1000guru.net 
pada facebook: https://www.facebook.com/1000guru

2. Perhatikan soal berikut: 

Jelaskan secara singkat apa yang kamu ketahui tentang 
anemia! Jelaskan gejala, penyebab dan cara supaya 
terhindar darinya dalam 100 kata! Juga jangan lupa 
cantumkan sumber bacaannya ya!

3. Kirim jawaban kuis ini, disertai nama, akun FB, 
dan akun twitter kalian ke alamat e-mail redaksi: 
majalah1000guru@gmail.com dengan subjek Kuis Edisi 
65.

4. Jangan lupa mention akun twitter @1000guru jika 
sudah mengirimkan jawaban.

Mudah sekali, kan? Tunggu apa lagi? Yuk, segera 
kirimkan jawaban kalian. Kami tunggu hingga tanggal 
20 September 2016, ya!

Pengumuman Pemenang Kuis

Untuk kuis Majalah 1000guru edisi ke-64, kita sudah 
mendapatkan 2 orang pemenang nih. Pertanyaan kuis 
bulan lalu adalah:

Buatlah sebuah artikel singkat sepanjang 
3-4 halaman yang berisikan tentang makna 
kemerdekaan dan bagaimana seharusnya remaja 
Indonesia mengisi waktu luangnya sehari-hari. 

Dan pemenangnya adalah:

 Hera Aulia Rahmah @heraalr

 Anggreni Reni

Selamat kepada para pemenang! Untuk teman-teman 
yang belum beruntung memenangkan kuis, jangan 
bersedih. Nantikan kuis-kuis Majalah 1000guru di edisi 
selanjutnya ya!

Kuis Majalah

/1000guru
@1000guru
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Bantu sebarkan Majalah 1000Guru 
dengan like dan follow

Kunjungi juga
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