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Abstract:  The logical identification approach is an effort to train 

the students doing a good analysis on the Abstract Algebra 

concepts. Beginning with identifying all components that generate 

a definition or theorem, the students have to be able to formulate a 

logical propotition using mathematic notations correctly. 

According to the result of the action research on the 2003/2004 

fourth semester Abstract Algebra class, it can be state that the 

approach give a good contribution on the increasing of students’ 

achievements and also on improving their activities and 

motivations studying Abstract Algebra.    
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Pendahuluan 

Struktur Aljabar, sebagai salah satu  bidang dalam  matematika,  

merupakan sebuah studi aksiomatik yang memuat rangkaian teorema-teorema 

valid yang diturunkan oleh bukti-bukti valid terhadap aksioma-aksioma dalam 

teori himpunan (Fraleigh, 1989). Kajian utama dalam perkuliahan Struktur 

Aljabar adalah sebuah struktur himpunan yang disebut grup. Sebuah himpunan 

tak kosong dengan sebuah operasi biner yang diberlakukan untuk elemen-

elemennya, merupakan sebuah grup apabila memenuhi aksioma-aksioma 

asosiatif, identitas, dan invers. Hal-hal yang dikaji berkaitan dengan konsep grup 

dalam Struktur Aljabar adalah sifat-sifat grup dan elemennya, subgrup, macam-

macam grup dan karakteristik masing-masing, fungsi antar grup, dan 

pembentukan grup faktor dari koset-koset subgrup.  Secara keseluruhan semua 
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konsep tersebut disajikan dalam definisi, aksioma, teorema, konsekwensi 

teorema, dan contoh-contoh implementasi. 

Alur kajian dalam membagun sebuah struktur aljabar berlangsung secara 

abstraksi dan generalisasi. Pada awalnya dikumpulkan dan didata beberapa 

himpunan kongkrit. Sifat-sifat yang sama dari semua himpunan tersebut 

kemudian dipergunakan untuk membangun sebuah struktur himpunan abstrak. 

Proses ini disebut sebagai abstraksi. Selanjutnya, sifat-sifat dasar dan sifat-sifat 

baru yang diturunkan dari himpunan abstrak tersebut dibuktikan keberlakuannya 

secara umum dan diterapkan kembali pada himpunan-himpunan kongkrit. Proses 

ini disebut generalisasi. Dari hasil proses abstraksi dan generalisasi tersebut pada 

akhirnya akan dapat dilihat keterkaitan antara sebuah himpunan, baik dengan sub 

himpunan maupun dengan himpunan lainnya, dan sifat-sifat elemen-elemnnya. 

Terkait dengan pola kajian seperti di atas maka peserta perkuliahan 

Struktur Aljabar dituntut untuk mampu memahami definisi-definisi dan teorema-

teorema yang disajikan. Pemahaman  ini harus ditunjukkan dengan kemampuan 

mereka dalam membuktikan teorema-teorema, mengimplementasikan definisi, 

aksioma dan teorema ke dalam contoh-contoh kongkrit, menggunakan suatu 

definisi dan teorema untuk menunjukkan kebenaran teorema-teorema selanjutnya, 

dan akhirnya secara keseluruhan mampu untuk memberikan gambaran secara 

skematis keterkaitan antara seluruh konsep-konsep tersebut. 

Berdasarkan pengalaman penulis sejak tahun 1993 mengajar mata kuliah 

Struktur Aljabar, masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami 

konsep-konsep dalam Struktur Aljabar, hal ini ditunjukkan dengan masih 

rendahnya hasil belajar mereka pada mata kuliah ini. Pada mulanya kesulitan 

yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan bahasa, yakni para mahasiswa 

kesulitan untuk memahami buku teks yang ditulis dalam bahasa Inggris. Pada 

waktu itu (tahun 1993), untuk rujukan utama pada perkuliahan Struktur Aljabar 

dipergunakan buku berbahasa Inggris, Topics in Algebra dan  Abstract Algebra, 

keduanya ditulis oleh I.N. Herstein. Oleh karena itu sejak tahun 1995, dengan 

masih mempergunakan referensi lama sebagai penunjang, rujukan utama untuk 

perkuliahan ini dialihkan pada buku A First Course in Abstract Algebra yang 
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ditulis oleh John B. Fraleigh. Walaupun masih berbahasa Inggris, namun 

penyajian bahasannya lebih mudah untuk diikuti. Selanjutnya sejak tahun 2000, 

untuk lebih memudahkan mahasiswa memahami konsep-konsep dalam Struktur 

Aljabar, penulis mulai menyusun sebuah hand-out yang dikembangkan menjadi 

diktat perkuliahan berbahasa Indonesia, sebagai pendamping dari referensi-

referensi yang telah disebutkan di atas.  Sejak dipergunakan buku A First Course 

in Abstract Algebra, kendala mahasiswa akan bahasa sedikit demi sedikit dapat 

teratasi, ditambah dengan disusunnya diktat perkuliahan berbahasa Indonesia, 

maka kendala bahasa tersebut sudah tidak ada lagi. Namun demikian 

perkembangan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ini masih belum begitu 

menggembirakan. Indeks Prestasi Kelas untuk mata kuliah Struktur Aljabar yang 

tercapai dari tahun ke tahun hanya berkisar pada interval 1,75 – 2,25. 

Beberapa kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep Struktur 

Aljabar, yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa masih kesulitan untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan pola 

penalaran dalam banyak teorema dan definisi, sehingga sulit untuk 

merumuskan implikasi yang terjadi. Hal ini kemudian berakibat dengan 

tidak mampunya mahasiswa mengimplementasikan definisi atau teorema 

secara benar. 

2. Banyak mahasiswa yang masih terbiasa dengan pola penalaran induktif, 

belum banyak mengenal tipe-tipe pembuktian yang valid, dan seringkali 

tidak berpegang pada prinsip-prinsip dasar logika matematika dan teori 

himpunan, sehingga tidak dapat membuktikan teorema-teorema secara 

benar. 

Kesulitan-kesulitan tersebut jelas terkait dengan substansi materi sehingga  

tindakan yang paling sesuai untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan 

sebuah pendekatan pembelajaran yang berorientasi langsung pada transfer 

pernyataan verbal dalam suatu teorema ke dalam bentuk proposisi logika 

matematika. 

Identifikasi logik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu proses 

identifikasi unsur-unsur yang membangun sebuah definisi atau teorema dan 
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merumuskan sebuah implikasi logik dari  uraian definisi atau teorema tersebut. 

Sebuah implikasi adalah suatu proposisi yang berbentuk jika p maka q, atau 

secara simbolik 

qp   

p disebut sebagai syarat cukup untuk q dan q disebut sebagai syarat perlu untuk p. 

Hal ini berarti bahwa apabila pernyataan p terpenuhi maka akan berakibat pada 

timbulnya pernyataan q. 

Suatu teorema pada umumnya merupakan suatu implikasi (Sukirman, 

1999), atau dapat dinyatakan ke dalam bentuk implikasi. Jika alur implikasi yang 

termuat dalam sebuah teorema sudah teridentifikasi dan dipahami, maka baik 

implementasi maupun proses pembuktian dari teorema tersebut akan semakin 

mudah. Misalnya sebuah teorema telah dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi 

qp  , maka dalam implementasinya untuk menyatakan apakah suatu fenomena 

bersifat q atau tidak, cukup dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kondisi p oleh 

fenomena tersebut. Selanjutnya dalam pembuktiannya, untuk mendapatkan 

pernyataan q, dapat dilakukan dengan mengolah pernyataan p dan menerapkan 

definisi-definisi dan teorema-teorema sebelumnya yang dirangkai dengan 

penalaran logis (Sukirman, 1999). Atau dapat juga memanfaatkan 

kontraposisinya, yakni dengan membuktikan bahwa apabila pernyataan q tidak 

terpenuhi maka akan berakibat pada tidak terpenuhinya pernyataan p, atau secara 

simbolik 

pq   

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk dapat mengimplementasikan dan 

membuktikan kebenaran suatu teorema, diperlukan suatu pemahaman dan analisa 

yang baik dari definisi atau teorema-teorema sebelumnya yang dperlukan. 

Pemahaman dan  analisa terhadap suatu definisi ataupun teorema akan lebih 

mudah dilakukan bila unsur-unsur pembangunnya secara logik teridentifikasi 

dengan  jelas. Oleh karenanya identifikasi logik dipandang sangat perlu untuk 

dilakukan guna lebih memudahkan proses analisis tersebut.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rumusan-rumusan 

implikasi hasil diskusi para mahasiswa peserta perkuliahan StrukturAljabar pada 
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semester genap tahun akademik 2003/2004, dan kontribusi pendekatan 

identifikasi logik  tersebut pada peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap 

konsep-konsep Struktur Aljabar. 

  

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang dilakukan terhadap para 

peserta mata kuliah Struktur Aljabar di program studi Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas Jember  pada semester genap tahun akademik 2003/2004. 

Peserta perkuliahan berjumlah 58 mahasiswa program studi Pendidikan 

Matematika, yang terdiri dari 3 orang dari angkatan 1999, 7 orang dari angkatan 

2000, 3 orang dari angkatan 2001, dan 45 orang dari angkatan 2002. Pada 

tindakan pendahuluan dilakukan identifikasi masalah yang dirumuskan 

berdasarkan hasil studi penulis terhadap kesulitan rutin yang dialami para peserta 

perkuliahan Struktur Aljabar mulai tahun 2000. Pada tahap pelaksanaan tindakan, 

kepada mahasiswa dikenalkan bagaimana melakukan identifikasi logik pada suatu 

teorema atau definisi, kemudian melalui diskusi mereka ditugasi untuk 

merumuskan bentuk implikasi suatu teorema atau definisi, 

mengimplementasikannya pada contoh-contoh kongkrit, serta membuktikan 

kebenarannya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pendekatan identifikasi logik dimaksudkan selain agar semakin jelasnya 

implikasi yang terkandung dalam sebuah definisi ataupun teorema sehingga lebih 

mudah mengimplementasikannya dan membuktikannya, juga agar para 

mahasiswa semakin memahami dan trampil menggunakan notasi-notasi 

matematis yang sering digunakan dalam berbagai pustaka matematika.   

Berikut disajikan beberapa contoh identifikasi logik dari beberapa definisi 

dan teorema pada pokok bahasan Grup dan Sifat-sifatnya, hasil kajian dalam 

perkuliahan Struktur Aljabar pada program studi Pendidikan Matematika pada 

semester genap tahun akademik 2003/2004. 
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Definisi 1. (Pengertian operasi biner) Sebuah operasi biner * 

pada sebuah himpunan S adalah sebuah aturan yang memasangkan 

setiap pasangan terurut (a,b) dari elemen-elemen S pada suatu 

elemen S. 

 

Dua konsep prasyarat yang harus dipahami oleh para mahasiswa sebelum 

memulai mentransfer uraian pada definisi 1 tersebut ke dalam sebuah implikasi 

adalah konsep tentang perkalian himpunan dan fungsi. Dua konsep ini sudah 

diberikan pada pokok bahasan pengantar sebelum masuk pada pokok bahasan 

Grup dan Sifat-sifatnya. Unsur-unsur yang membangun konsep operasi biner 

pada definisi di atas adalah sebuah himpunan S dan sebuah fungsi dari S x S ke S, 

sehingga bentuk implikasinya adalah sebagai berikut. 

 

  

 

                                                                   

 

 

Dengan demikian untuk menunjukkan apakah sebuah aturan merupakan sebuah 

operasi biner atau bukan dalam sebuah himpunan, maka harus dibuktikan apakah 

semua ketentuan di dalam kotak sebelah kiri terpenuhi atau tidak. Melalui 

formulasi  semacam ini, mahasiswa  semakin mudah untuk memahami konsep 

dasar operasi biner dan melihat dengan jelas kesesuaian antara operasi-operasi 

bilangan yang selama ini telah mereka kenal dengan konsep dasar tersebut. 

Sebagai contoh, dengan menggunakan formulasi tersebut mereka dapat 

memberikan suatu alasan mengapa operasi penjumlahan dalam himpunan 

bilangan asli dinyatakan sebagai operasi biner, sedangkan  operasi pengurangan 

pada himpunan asli bukan merupakan operasi biner.  

Konsep dasar operasi biner tersebut kemudian digunakan untuk 

membangun definisi tentang grup berikut ini. 

Definisi 2 (Pengertian Grup).  Sebuah grup  [G,*] adalah sebuah 

himpunan tak kosong G, bersama-sama dengan sebuah operasi 

biner * dalam G, yang memenuhi aksioma-aksioma berikut 

a. Operasi biner * bersifat asosiatif; 

 S sebuah himpunan 

 * : S x S                S 

merupakan sebuah 

fungsi 

* disebut operasi biner 

dalam S. 
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b. Ada elemen identitas e dalam G; 

c. Setiap elemen dalam G memiliki invers. 

 

Unsur-unsur yang digunakan untuk membangun konsep grup tersebut adalah 

sebuah himpunan tak kosong G, sebuah operasi biner * dalam G, sifat asosiatif, 

elemen identitas dan invers, sehingga formulasi implikasi dari definisi 2 di atas 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Pada kotak sebelah kiri penuh dengan notasi matematis dan mahasiswa harus 

mampu untuk membaca, memahami dan menggunakannya. Dua aksioma pertama 

sudah jelas apabila dikaitkan dengan konsep pada definisi 1. Aksioma ketiga 

menyatakan bahwa untuk setiap elemen a, b, c dalam G, berlaku 

)()( cbacba  . Aksioma keempat menyatakan bahwa ada suatu elemen e  

dalam G, sehingga untuk setiap elemen a dalam G berlaku aeaae  . Dan 

aksioma kelima menyatakan bahwa untuk setiap a dalam G, ada suatu elemen a
-1

 

yang juga di dalam G, sedemikian hingga berlaku eaaaa   11 . Melalui 

penjabaran semacam ini maka pembuktian apakah sebuah struktur aljabar 

merupakan grup atau bukan, akan semakin operasional. 

Kajian selanjutnya yang dilakukan mengikuti pengertian dasar grup adalah 

kajian tentang sifat-sifat grup yang dinyatakan dalam teorema-teorema. 

 

Teorema 1. Elemen identitas dari suatu grup adalah tunggal. 

 

Deskripsi pada teorema 1 tidak secara eksplisit menyatakan sebuah 

implikasi qp  , namun dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang termuat 

dalam teorema adalah suatu grup beserta elemen identitasnya maka bentuk 

implikasi dari teorema 1 tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

 G himpunan tak kosong 

 * operasi biner dalam G 

 )()(,,, cbacbaGcba   

 aeaaeGaGe  ,,  

 eaaaaGaGa   111 ,,  

[G,*]  adalah grup 
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Rumusan implikasi semacam ini terutama sangat berguna untuk memperjelas arah 

pembuktian teorema tersebut. Dengan mengetahui bahwa e merupakan elemen 

identitas dalam grup G, maka pertanyaannya adalah apakah e  adalah satu-satunya 

elemen identitas dalam G? Pembuktiannya bisa menggunakan sebuah kontradiksi, 

yakni dengan mengadakan penyangkalan terhadap kesimpulan implikasi tersebut 

dalam sebuah pengandaian. Prinsip dari pembuktian semacam ini adalah apabila 

suatu rangkaian uraian berhenti pada suatu kontradiksi, yakni proposisi dalam 

logika matematika yang selalu bernilai salah bagaimanapun keadaan unsur-

unsurnya, maka pernyataan yang diberikan di awal uraian adalah salah, sehingga 

yang benar adalah negasi dari pernyataan tersebut. Kontradiksi yang sering 

digunakan dalam pembuktian ini adalah dalam bentuk p dan bukan p, atau secara 

notasi   pp  . Sebagai contoh, dengan menggunakan kontradiksi, pembuktian 

teorema 1 di atas adalah sebagai berikut. 

Bukti teorema 1. Andai e  bukan satu-satunya elemen identitas 

dalam G, maka ada f dalam G yang tidak sama dengan e yang juga 

merupakan elemen identitas. Bila e dipandang sebagai elemen 

identitas maka ffe  . Tetapi bila f dipandang sebagai elemen 

identitas maka efe  . Karena * merupakan sebuah operasi 

biner yang berprinsip pada tunggal hasil, maka berarti f = e. 

Terjadilah kontradiksi yakni )()( efef  , sehingga 

pengandaian salah, dan yang benar adalah e merupakan satu-

satunya elemen identitas dalam G. 

 

Teorema yang bersubstansi  mirip dengan teorema 1 dan dalam 

pembuktiannya juga bisa memanfaatkan sebuah konradiksi,   adalah teorema yang 

berkaitan dengan invers elemen berikut ini. 

Teorema 2. Invers dari setiap elemen dalam suatu grup adalah 

tunggal. 

 

Tiga unsur yang dapat diidentifikasi dalam teorema 2 tersebut adalah 

sebuah grup, elemen dalam grup beserta inversnya Dengan cara yang sama 

dengan teorema 1, maka rumusan implikasi dari teorema 2 adalah sebagai berikut. 

 G grup 

 e  elemen identitas 

dalam G 

e satu-satunya elemen 

identitas dalam G 
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Analog dengan pembuktian teorema 1, maka pembuktian untuk teorema 2 dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

Bukti teorema 2. Andai b bukan satu-satunya invers dari a, maka 

ada c yang berbeda dari b yang juga invers dari a. Bila b dipandang 

sebagai invers dari a maka ccab  )( , tetapi bila c dipandang 

sebagai invers  dari a maka bcab  )( . Karena * merupakan 

operasi biner yang bersifat asosiatif maka didapat cb  . Dengan 

demikian terjadi suatu kontradiksi, yakni )()( cbcb  , 

sehingga pengandaian salah, dan yang benar adalah bahwa b 

adalah satu-satunya invers dari a. 

 

Selanjutnya hasil pembuktian tersebut dapat digeneralisasikan pada setiap elemen 

dalam G, karena pengambilan elemen a di awal merupakan pengambilan 

sebarang, dan dengan demikian maka teorema 2 terbukti kebenarannya. 

Selain teorema yang belum secara eksplisit dinyatakan dalam sebuah 

implikasi, maka berikut adalah contoh dari teorema yang sudah secara eksplisit 

dinyatakan dalam sebuah implikasi. 

Teorema 3. Jika G adalah grup dengan operasi biner *, maka 

dalam G berlaku hukum kanselasi. 

 

Gambaran secara skematis implikasi pada teorema 3 tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Pembuktian dari teorema ini menggunakan aksioma bahwa setiap elemen dari 

suatu grup pasti memiliki invers, sehingga bukti untuk hukum kanselasi kiri 

adalah 

 G grup 

 e suatu elemen dalam G 

 b invers dari a 

b adalah satu-satunya invers 

dari a dalam G 

 G grup 

 *  operasi biner dalam G 

Gcba  ,,  

 cbcaba  )(  

 cabcba  )(  
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)()()()( 11 cbcebecaabaacaba    

sedangkan bukti untuk hukum kanselasi kanan adalah 

)()()()( 11 caeceabbcbbabcba   . 

Dengan model perumusan implikasi seperti beberapa contoh kajian di 

atas, mahasiswa dilatih untuk melakukan analisa secara kritis dan logis pada 

setiap definisi dan teorema yang dipelajari dalam perkuliahan Struktur Aljabar. 

Sebuah definisi atau teorema akan lebih mudah dipahami jika unsur-unsur 

pembangunnya dan rumusan proposisi logiknya telah teridentifikasi secara jelas. 

Kejelasan ini selanjutnya akan memudahkan pula proses implementasinya, karena 

dengan sebuah rumusan proposisi logik, sebuah definisi atau teorema menjadi 

lebih operasional, artinya lebih jelas batasan-batasan serta prinsip-prinsip 

aplikasinya pada struktur kongkrit. Hal ini sangat penting dalam perkuliahan 

Struktur Aljabar mengingat   alur kajiannya yang pada garis besarnya berlangsung 

secara abstraksi dan generalisasi, serta kriteria kemampuan pemahaman yang 

harus dimiliki para peserta perkuliahan seperti yang telah disebutkan di bagian 

pendahuluan.   

Hasil dari penerapan pendekatan identifikasi logik dalam perkuliahan 

Struktur Aljabar pada semester genap tahun akademik 2003/2004 menunjukkan 

bahwa sudah ada perkembangan dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap 

materi perkuliahan ini. Hal ini ditunjukkan dengan secara rata-rata sebanyak 86 % 

peserta perkuliahan telah mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun 

sebuah definisi atau teorema dan merumuskan implikasinya; 58 % diantaranya 

mampu untuk mengimplementasikan definisi atau teorema pada struktur kongkrit 

secara tepat; dan 33 % diantaranya mampu menunjukkan kebenaran teorema-

teoremanya. Secara keseluruhan sebanyak 63 % peserta perkuliahan telah mampu 

membuat suatu resume keterkaitan konsep-konsep dalam Struktur Aljabar dan 

menggunakan serta mengartikan notasi-notasi matematis secara benar. Pada akhir 

evaluasi didapat tingkat kelulusan peserta perkuliahan Struktur Aljabar mencapai 

86,21 % dengan indeks prestasi kelas (IPK) adalah 2,52.  Hal ini menunjukkan 

suatu peningkatan hasil belajar peserta perkuliahan Struktur Aljabar mengingat 
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pada tahun-tahun sebelumnya IPK ini hanya berkisar pada pada interval 1,75 – 

2,25 dengan tingkat kelulusan maksimal 75 %. 

Peningkatan hasil belajar tersebut juga disertai dengan peningkatan 

aktivitas dan motivasi mahasiswa dalam belajar Struktur Aljabar. Hal ini 

ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam setiap diskusi kelas yang diadakan 

dan frekuensi konsultasi di luar jam perkuliahan. Kemauan dan usaha mereka 

cukup besar dalam mencari dan memanfaatkan referensi-referensi lain di luar 

referensi yang telah ditetapkan dalam perkuliahan.  Hal ini juga dapat menambah 

wawasan para mahasiswa  terhadap kajian-kajian dalam Struktur Aljabar, karena 

dimungkinkan tinjauan terhadap sebuah teorema misalnya, antara buku yang satu 

dengan yang lainnya berbeda. Upaya pembiasaan penggunaan notasi matematis 

dalam mendeskripsikan setiap proposisi juga merupakan salah satu pemacu 

motivasi para peserta perkuliahan karena mereka tertantang untuk dapat membaca 

dan mengartikan simbol-simbol matematis secara benar. Selanjutnya, dengan 

melihat kenyataan bahwa pemanfaatan identifikasi logik akan memperjelas dan 

mempermudah implementasi serta pembuktian suatu teorema,  mahasiswa terpacu 

untuk dapat melakukan kajian terhadap setiap konsep secara tepat.  

 

Simpulan dan Saran 

Pendekatan identifikasi logik merupakan suatu usaha untuk melatih 

mahasiswa melakukan analisis dan kajian terhadap konsep-konsep dalam Struktur 

Aljabar secara tepat. Berawal dari suatu identifikasi unsur-unsur pembangun 

suatu definisi atau teorema, para mahasiswa dituntut untuk mampu merumuskan 

suatu proposisi logik menggunakan notasi matematis dengan benar. Selanjutnya 

ketepatan dari proposisi logik  yang dihasilkan akan memberikan acuan bagi para 

mahasiswa untuk dapat mengimplementasikan suatu definisi dan teorema serta 

membuktikan kebenarannya. Pada perkembangannya, pendekatan ini selain dapat 

memberikan peningkatan hasil belajar, juga peningkatan pada aktivitas dan 

motivasi mahasiswa dalam belajar Struktur Aljabar. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka pendekatan identifikasi logik 

dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran Struktur Aljabar. Namun demikian 



 12 

hal ini perlu dikombinasikan dengan metode dan strategi yang tepat dari pengajar 

dalam memberikan materi perkuliahan, yang disesuaikan dengan kondisi dan 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta perkuliahan.   
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