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Angka Matematik
M
ka Lebih Dari
D Tiga Butuh
B
Bah
hasa
Jurnal KeeSimpulan.ccom - Ini buk
kan tentang ayam dulu aatau telur duulu, tetapi m
membahas tenntang
bahasa
dulu
atau
an
ngka
du
ulu?
Maatematika
membutuhhkan
baahasa.
Misteri lama
l
mungk
kin telah terrjawab. Tan
npa bahasa m
maka angkaa menjadi tiidak masuk akal.
Manusia perlu bahassa untuk sepeenuhnya memahami anggka. Temuann yang telah lama diduga dan
sekarang
g didukung oleh
o
bukti yaang kuat mun
ngkin menjeelaskan bagaaimana anakk-anak merassakan
angka meereka.

Studi seb
belumnya paada suku aslli di hutan Amazon
A
yanng tidak mem
miliki kata uuntuk angka yang
lebih bessar dari tiga (dalam kasu
us Pirahã un
ntuk setiap anngka) telah menunjukkaan bahwa mereka
harus berrjuang untuk
k memahami jumlah yan
ng tepat ketiika harus meemahami jum
mlah yang rrelatif
besar. Namun tidak jelas apakaah karena mereka
m
tidak memiliki kkata untuk aangka yang lebih
besar ataaukah karenaa mereka dattang dari bud
daya yang m
memandang nnomor secarra tepat bukaan hal
yang
pennting.
Sekarang
g Elizabet Sp
paepen, psik
kolog dari University
U
off Chicago, ddan rekan-reekannya munngkin
telah men
nyelesaikan pertanyaan tersebut. Tim
m mempelajjari orang-orrang tuli darii Nikaragua yang
telah
kan
sen
ndiri
bahasa
b
isyarat
untuk
menciptak
berkomunnikasi.
"Homesigners" hidup
p dalam budaya berhitun
ng, pekerjaann dan pengguunaan uang, namun tidaak ada
kosa kataa untuk angk
ka. Jadi para peneliti beeralasan bahhwa setiap pperbedaan daalam menghhitung
mereka tetap harus tu
urun ke bahasa. Tim Sp
paepen mengguji bagaimaana mereka m
merasakan aangka
dengan meminta
m
emp
pat orang deewasa untuk meringkas ccerita gambaar di mana aangka memaiinkan
peran penting, misalnya
m
cerita yan
ng menam
mpilkan 100 domba di kanddang.
Orang Nikaragua
N
yang tidak tulii menggunak
kan Bahasa Spanyol Niikaragua dann orang yangg tuli
yang meenggunakan American Sign
S
Langu
uage untuk m
melakukan tugas ini haampir semppurna.
Sebalikny
ya, homesig
gners hanyaa akurat unttuk menghittung jumlahh terkecil seedangkan juumlah

angka lebih dari tiga atau empat sering tidak tepat, misalnya mengulurkan sembilan jari untuk
mewakili
10
domba.
Dalam tugas lebih lanjut, homesigners diberi satu set benda dan diminta menggunakan token
untuk membuat set kedua berisi jumlah yang sama dengan token sebagai obyek. Sekali lagi,
akurasi
mereka
memburuk
di
atas
set
tiga
objek.
"Mereka tidak bodoh. Mereka dapat mendekati jumlah, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk
mendapatkan nomor yang tepat," kata Spaepen melapor ke Proceedings of the National Academy
of
Sciences
(PNAS).
Pengujian para peneliti tidak mengungkapkan pentingnya komponen bahasa untuk
mengembangkan akurasi rasa nomor. Namun, Spaepen menduga bahwa "count list" yaitu urutan
angka yang akrab pada setiap anak belajar berbicara sejak dini harus hadir. Anak-anak belajar
menghitung daftar berhitung ini dengan baik sebelum mereka benar-benar mengerti bahwa
"empat" mengacu pada empat benda daripada tiga atau enam, kata Michael Frank dari Stanford
University di California.
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