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ABSTRAK 
Kata ketakhinggaan (infinity) berasal dari bahasa latin infinitas yang berarti yang tak terhingga. Banyak istilah yang digunakan kalau kata infinity diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, antara lain disebut dengan ketakhinggaan, ke- takberhinggaan, ketak-terhinggaan, ketidakber- hinggaan dan sebagainya. 
Semua istilah tersebut memiliki maksud atau makna yang sama. Ketakhinggan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dan bermanfaat 
tidak hanya dalam dunia matematika namun juga dalam berbagai keilmuan lainnya. Tulisan ini bertujuan dalam menyampaikan contoh aplikasi 
infinity dalam pembelajaran matematika. 
. 
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PENDAHULUAN 

Matematika sebagai cabang ilmu yang paling penting dan melekat dengan keseharian kita ternyata 
memiliki banyak sub-jenis atau cabang-cabang lainnya. Salah satunya adalah limit tak hingga yang akan 
dibahas pada artikel kali ini. Kata ketakhinggaan (infinity) berasal dari bahasa latin infinitas yang berarti yang tak terhingga. 
Banyak istilah yang digunakan kalau kata infinity diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain disebut dengan 
ketakhinggaan, ke- takberhinggaan, ketak-terhinggaan, ketidakber- hinggaan dan sebagainya. Semua istilah tersebut memiliki 
maksud atau makna yang sama. 

Ada pendapat yang kemungkinan bukan hasil pemikiran orang Yunani bahwa mereka percaya alam semesta itu 
terbatas (terhingga). Anehnya, pemikiran bahwa waktu tidak memiliki permulaan tidak membingungkan orang Yunani, juga tidak 
membingungkan budaya lainnya pada zaman sekarang. Para pengikut Phytagoras tidak memiliki bahasan mengenai ketidak-
terhinggaan. Dalam pandangan mereka segala sesuatu adalah hal yang yang dapat direpresentasikan dengan bilangan (bisa 
dihitung/ terbatas). Memang, para pengikut Phytagoras mengasosiasikan (menghubung-kan) baik dan buruk dengan 
keterhinggaan dan ketidakterhinggaan. Walaupun tidak ada pemahaman yang baik pada masa itu tentang 
ketidakterhinggaan, penemuan para pengikut Phytagoras tentang konsep incommensurable (konsep ketidakterukuran), 

Ernest (1991) filsafat konstruktivisme sosial memandang kebenaran matematika tidak bersifat absolut dan matematika 
diidentifikasi sebagai hasil dari pemecahan masalah dan pengajuan masalah yang diterima oleh manusia. Dengan demikian 
pengetahuan matematika dapat dibangun melalui aktivitas manusia memecahkan masalah atau mengajukan masalah. pembelajaran 
matema-tika di Indonesia masih didominasi oleh pandangan behavioristik. Guru menjelaskan konsep-konsep matematika, 
memberikan contoh-contoh, latihan dan pekerjaan rumah. Siswa mengikuti semua aturan yang dibuat guru. Hudojo (2003) 
mengatakan dalam pembelajaran matematika yang sedang berlangsung, siswa cenderung merasa puas bila mendapat hasil 
yang benar, dan mengabaikan proses yang telah dilakukannya untuk mendapatkan jawaban yang benar.Guru pun merasa puas, 
karena siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah disusunnya. Kalau dikembalikan kepada pengertian pembelajaran 
matematika yang diuraikan di atas, maka aktivitas pembelajaran matematika yang dilakukan guru selama ini belumlah 
termasuk pembelajaran yang diharapkan. 

Agar siswa dapat belajar matematika seperti yang diharapkan, maka seharusnyalah diterapkan pembelajaran 
matematika yang bermakna. Pembelajaran bermakna diartikan suatu kegiatan membawa situasi kehidupan real siswa ke 
dalam pembelajaran di kelas. Situasi real tersebut dijadikan salah satu sumber inspirasi pembentukan dan pengembangan 
konsep-konsep matematika. Kemudian konsep-konsep yang telah dikembangkan di kelas diaplikasikan kembali ke dalam 
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kehidupan real siswa, dan ke dalam bidang lain sehingga siswa mamahami dan menggunakan matematika. Pendapat ini 
didukung oleh Price (1996) yang mengatakan bahwa dengan mengaitkan matematika ke dunia nyata, siswa dapat 
mengaplikasikan matematika yang mereka pelajari di kelas ke dunia nyata. Dengan mengaitkan matematika dengan disiplinlain, 
siswa dapat melihat bahwa banyak hal yang bergantung kepada matematika. 

Hudojo (2003) mengatakan, dalam mengajar guru jangan terikat dengan pola buku teks. Guru hendaknya melihat 
lingkungan sekitarnya, dan bersama-sama siswa mengeksplor lingkungan tersebut. Aktivitas pembelajaran diatur sedekat-
dekatnya dengan lingkungan siswa, sehingga siswa terbiasa dengan keadaan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan 
pembelajaran guru perlu merangkul dunia siswa, sehingga dapat merangsang siswa terlibat dalam pembelajaran yang dipimpinnya. 

Piaget (Suparno, 2001) menyarankan agar dalam pembelajaran matematika terutama pada siswa yang berada dalam 
tahap sebelum tahap operasi formal, lebih ditekankan pada aktivitas, pengalaman, dan penggunaan metode aktif. Berarti 
untuk pembelajaran matematika tidak boleh melalaikan peran aktivitas-aktivitas, khususnya pada siswa yang berada pada 
tahap sebelum operasi formal, karena aktivitas siswa sangat penting untuk pengembangan dan pemikirannya. 

Jacob (Suparno, 2001) mengatakan, karena belajar (termasuk belajar matematika) yang baik terletak pada keaktifan siswa 
dalam membentuk pengetahuan, maka peran guru di sini adalah sebagai motivator dan fasilitator, bukan pentransper ilmu 
pengetahuan. Dengan demikian kreativitas guru diperlukan dalam merancang dan memilih aktivitas pembelajaran, sehingga 
semua murid dapat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Pemilihan tersebut juga disesuaikan dengan perkembangan 
dan dunia siswa, bervariasi, dan ada pembaharuan, sehingga objek matematika yang abstrak itu dapat dipelajari siswa. 
Doman (Hudojo, 1988) menyatakan bahwa apabila objek matematika diberikan kepada anak-anak sesuai dengan 
kemampuannya, maka anak-anak akan dapat menemukan sendiri aturan-aturan yang ada di dalamnya. 

Konstruktivis merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan peluang terjadinya proses aktif 
siswa mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya, pemanfaatan sumber belajar secara beragam, dan memberi 
peluang siswa berkolaborasi (Mustadji, 2005). 

Martin (1994) mengemukakan bahwa konstruktivisme lebih menekankan pada keaktifan 
siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan menghubungkan antara hasil belajar 
sebelumnya dengan yang apa yang sedang dipelajari. Dengan demikian teori konstruktivis menghendaki agar siswa belajar 
secara aktif untuk menyusun pengetahuan, membandingkan informasi baru dengan pemahaman sebelumnya, dan dapat 
menggunakannya untuk mendapatkan pemahaman baru. 

Mathematical literacy Literasi matematika merupakan gagasan yang digunakan untuk 
mendefinisikan tubuh pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 
matematika kehidupan pribadi dan sosial dan untuk berpartisipasi  dalam masyarakat sebagai warga 
negara yang terinformasi, reflektif, dan berkontribusi (Geiger, Forgasz, & Goos, 2015). Turki, Genc dan 
Erbas (2019) memunculkan tujuh kategori yang terkait dengan konsepsi guru tentang ML. Guru 
memiliki konsepsi yang beragam namun saling terkait tentang ML yang meliputi 1) pengetahuan dan 
keterampilan matematika formal, 2) pemahaman konseptual, 3) keterampilan 

pemecahan masalah, 4) kemampuan menggunakan matematika dalam kegiatan sehari-hari, 5) 
berpikir, menalar, dan matematis. argumentasi, 6) motivasi belajar matematika, dan 7) kemampuan 
matematis bawaan. Berbagai konsepsi tersebut mungkin, di satu sisi, menunjukkan konsepsi ML yang 
ambigu dan membingungkan, atau mungkin, di sisi lain, mencerminkan kekayaan pemahaman 
seseorang tentang berbagai aspeknya. 
 
METODE PENELITIAN   

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan.Studi kepustakaan dalam hal ini adalah mencari literatur yang relevan terkait     
dengan kajian teoritis dan reference-referensi pendukung lainnya yang sesuai dengan variable penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Manivestasi Ketakhinggaan sebagai Representasi Pembelajaran Matematika 

Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat hingga saat ini didukung pula oleh konsep ketakhinggaan 
(infinity). Penerapan infinity pada bidang komputer antara lain pada perhitungan-perhitungan aritmatika, pemrograman komputer 
dan sebagainya. IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic (IEEE 754) telah memberikan ketentuan untuk bilangan tak 
hingga, baik positif maupun negatif yang diikuti dengan implementasinya pada pembuatan CPU. Dalam ketentuan IEEE 754, 

kondisi infinity akan terjadi jika nilai bit-bit exponent = 2e– 1, (dimana e = jumlah bit exponent) dan nilai bit-bit fractions = 0. 
Sebagai contoh untuk model 32-bit-single-precision, infinity akan terjadi jika pada memory berisi data dengan urutan sebagai 
berikut : 
1111 1111 000 0000 0000 0000 0000 0000 

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kondisi bilangan tak hingga akan menghasilkan berbagai macam keadaan, antara 
lain arithmetic overflow dan division by zero. Arithmetic overflow merupakan ketentuan dimana terjadi operasi aritmatika yang 
cukup besar sehingga komputer tidak mampu untuk melaksanakan operasi tersebut. Ketentuan tersebut dibuat agar memory 
komputer yang digunakan dibatasi sehingga kode-kode program yang lain masih bisa berjalan dengan normal. 

Division by zero merupakan ketentuan dimana terjadi operasi pembagian dengan bilangan pembagi sama dengan nol. 
Jika terjadi hal ini maka komputer akan memberikan pesan, misalkan pada program Pascal, pesan tersebut adalah ‘Division by 
zero’. Seperti halnya pada arithmetic overflow, pesan ini berguna untuk keberlangsungan pembuatan dan pelaksanaan program. 

Konsep ketakhinggaan juga digunakan dalam pembuatan algoritma pemrograman, misalnya dalam searching 
(pencarian) dan sorting (peng-urutan). Program Pascal berikut ini menunjukkan penggunaan konsep maxint (maksimum 
integer) pada pencarian bilangan terkecil diantara 10 bilangan. 
Program Pencarian_Bilangan_Terkecil; var i,j,hasil : integer; A : array[1..10] of integer; begin 
hasil := maxint; 
for i := 1 to 10 do read(A[i]); for i := 1 to 10 do 
if hasil > A[i] then hasil := A[i]; writeln('Bilangan Terkecil =', hasil); 

end. 
Dalam konsep pemrograman Pascal, Delphi dan sejenisnya, maxint digunakan untuk menunjukkan bilangan yang 

paling besar dari bilangan integer yang didefinisikan di suatu software program. Walaupun tidak sama persis dengan 
ketakhinggaan, namun konsepnya diadopsi untuk memudahkan pembuatan program tersebut. 

Dengan menggunakan logika yang sama dengan pencarian bilangan terkecil tersebut, program pencarian 
bilangan terbesar juga bisa dengan mudah dibuat dengan menggunakan minimum integer ( maxint). Program-program 
mengurutkan bilangan juga bisa dibuat lebih mudah dengan konsep tersebut. Dengan memakai logika mencari bilangan 
terkecil, hasilnya bisa diteruskan untuk mencari bilangan terkecil berikutnya dari data sisa, sehingga diperoleh data yang terurut. 
Untuk bahasa pemrograman lain yang juga menggunakan konsep bilangan terbesar dan bilangan terkecil, bisa digunakan logika 

yang sama dengan penerapan pada bahasa Pascal tersebut, programmer tinggal menyesuaikan 
reserved word yang digunakan. Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang tidak menggunakan konsep 

bilangan terbesar atau bilangan terkecil, bisa mendefinisikanya disesuaikan dengan konsep overload yang ada pada 
bahasa pemrograman tersebut. 
 
KESIMPULAN 

Cantor dalam salah satu tulisanya mengungkapkan: “Tuhan maha sempurna, seseorang bisa menyimpulkan 
bahwa adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk membuat transfinitum ordinatum (realitas ketakhinggaan)”. Begitu juga dengan 
para matematikawan lain yang menghubungkan ketakhinggaan dengan kekuasaan Tuhan. Membicarakan ketakhinggaan 
selalu tidak bisa dipisahkan dengan membicara kan Tuhan serta kekuasaan-Nya yang tak terhingga juga berupa nikmat yang 
diberikannya pada manusia dengan jumlah yang tak terhingga. Nikmat tersebut akan lebih sempurna jika manusia mampu 
bersyukur dan mempergunakannya untuk hidup sesuai dengan perintah-Nya dan menjahi larangan-Nya ser ta memahami 
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alam ciptaan-Nya. 
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