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Abstract 

 

Many students who take the Advanced Algebra Structure course face 

difficulties on understanding definitions and theorems. The logical 

identification approach is used to reduce these difficulties. The 

indicators of the understanding are describe the implication form of a 

definition or theorem, prove it and implement it into concepts or next 

problems.  
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Pendahuluan 

Struktur Aljabar Lanjut, 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 

Lanjut adalah sebuah struktur himpunan yang disebut ring. Kajian ini merupakan 

kelanjutan dari kajian tentang struktur grup, yang telah dibahas pada mata kuliah 

Struktur Aljabar.  

Alur kajian dalam membangun 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 
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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 tersebut maka peserta perkuliahan Struktur Aljabar Lanjut 

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. 

Sebagai kelanjutan dari kajian tentang grup, maka sebenarnya banyak 

teorema tentang ring yang analog dengan teorema-teorema tentang grup. Namun 

demikian, masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami konsep-

konsep tentang ring, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya hasil belajar 

mereka pada mata kuliah ini. Kendala utama yang mengakibatkan belum baiknya 

hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Struktur Aljabar Lanjut adalah masih 

sulitnya mereka memahami definisi dan teorema-teorema yang disajikan.  

Beberapa kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep pada 

Struktur Aljabar Lanjut tersebut, dapat diidentifikasi 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 
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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 

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. 

Melalui penerapan pendekatan identifikasi logik dalam perkuliahan Struktur 

Aljabar Lanjut berkenaan dengan upaya mengatasi kesulitan mahasiswa dalam 

memahami definisi dan teorema sebagaimana telah diidentifikasikan di atas,  maka 

beberapa permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. apakah dengan pendekatan identifikasi logik, mahasiswa mampu 

mengidentifikasi unsur-unsur definisi dan teorema dan merumuskan 

proposisi logik dengan benar?; 

2. apakah dengan pendekatan identifikasi logik, mahasiswa mampu 

membuktikan teorema dengan benar?; 

3. apakah dengan pendekatan identifikasi logik, mahasiswa mampu 

menerapkan definisi dan teorema dengan benar?; 

 

2. Tinjauan Pustaka 

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.   

Suatu teorema pada umumnya merupakan suatu implikasi (Sukirman, 

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

Berikut disajikan beberapa contoh identifikasi logik dari beberapa definisi 

dan teorema, sebagai hasil kajian dalam perkuliahan Struktur Aljabar pada program 

studi Pendidikan Matematika pada semester genap tahun akademik 2003/2004,  

pada pokok bahasan Grup dan Sifat-sifatnya 

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

himpunan tak kosong G, bersama-sama dengan sebuah operasi biner 

* dalam G, yang memenuhi tiga aksioma berikut: a) operasi biner * 

bersifat asosiatif; 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. 
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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. Salah 

satunya adalah sebagai berikut. 

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. 

 

 

 

 

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  

 G himpunan tak kosong 

 * operasi biner dalam G 

 )()(,,, cbacbaGcba   

 aeaaeGaGe  ,,  

 eaaaaGaGa   111 ,,

 

[G,*]  adalah grup 

 G grup 

 e  elemen identitas 

dalam G 

e satu-satunya elemen 

identitas dalam G 
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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. 

 

Analog dengan model kajian di atas, para mahasiswa peserta mata kuliah 

Struktur Aljabar Lanjut juga akan dilatih untuk membuat rumusan-rumusan 

implikasi terhadap teorema-teorema tentang ring. Dengan model perumusan 

implikasi tersebut, mahasiswa dilatih untuk melakukan analisa secara kritis dan 

logis pada setiap definisi dan teorema yang dipelajari dalam perkuliahan Struktur 

Aljabar Lanjut. 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 Lanjut mengingat   alur kajiannya yang pada garis 

besarnya berlangsung secara abstraksi dan generalisasi, serta kriteria kemampuan 
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pemahaman yang harus dimiliki para peserta perkuliahan seperti yang telah 

disebutkan di bagian pendahuluan. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan 3 siklus, yang 

dikenakan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

Universitas Jember peserta mata kuliah Struktur Aljabar Lanjut pada semester 

ganjil tahun akademik 2005/2006.  

Tindakan pendahuluan untuk menentukan dasar perencanaan dan tindakan 

pada siklus pertama, dilakukan dengan mengidentifikasi kesulitan-kesulitan umum 

yang dialami para mahasiswa peserta mata kuliah Struktur Aljabar Lanjut pada 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan analisa hasil 

evaluasi belajar mahasiswa peserta mata kuliah  Struktur Aljabar Lanjut pada tiga 

tahun terakhir, yakni 2002, 2003, dan 2004.  

Kegiatan pendahuluan tersebut selanjutnya diikuti oleh kegiatan 

perencanaan. Kegiatan ini meliputi analisis materi perkuliahan, penyusunan 

Satuan Acara Perkuliahan, Kontrak Perkuliahan, Modul-modul perkuliahan, dan 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang disusun dengan menggunakan pendekatan 

identifikasi logik, serta penyusunan soal-soal evaluasi. Perencanaan pada siklus I 

ini difokuskan pada materi Ring dan persiapan draf untuk materi Integral Domain 

dan materi Teorema Fermat dan Euler. 

Pelaksanaan Tindakan dilakukan dengan mengaplikasikan modul 

perkuliahan dan lembar kerja mahasiswa yang telah disusun pada proses 

pembelajaran. Operasionalisasi pendekatan identifikasi logik dalam 

pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 Kegiatan perkuliahan pada setiap tatap muka dilakukan dengan kerja kelompok, 

diskusi dan presentasi; Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan materi dalam modul yang diberikan.  Modul berisikan uraian 

konsep-konsep pada setiap bab yang banyak disajikan dalam bentuk definisi dan 

teorema. 

 Untuk membantu mahasiswa dalam memahami definisi dan teorema yang 

disajikan dalam modul tersebut,  maka diberikan lembar kerja mahasiswa 
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(LKM). Dalam lembar kerja ini, mahasiswa harus  mengidentifikasi unsur-unsur 

definisi dan teorema dan merumuskannya ke dalam  proposisi logik (proses ini 

disebut identifikasi logik). Selanjutnya berdasarkan konsep-konsep yang sudah 

ada dan melalui alur sebab akibat, mahasiswa harus membuktikan kebenaran 

dari proposisi yang dihasilkan. 

 Pada setiap pertemuan, kecuali pada pertemuan pertama dan pertemuan untuk 

tes, ada 1 LKM untuk 1 sub pokok bahasan yang harus dikerjakan mahasiswa. 

 Secara berkesinambungan teorema-teorema yang sudah dibuktikan 

kebenarannya kemudian diterapkan baik untuk pembuktian kebenaran teorema 

selanjutnya maupun implementasi pada struktur himpunan kongkrit. Pada setiap 

pembuktian teorema dan pengimplementasian suatu definisi atau teorema, 

selalu didahului dengan proses identifikasi logik.  

 Pada akhir tatap muka, salah satu kelompok ditunjuk untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya dan didiskusikan oleh seluruh kelas. 

 Untuk melatih kemampuan logika mahasiswa dalam memahami konsep-konsep 

yang sudah dibahas, mahasiswa ditugasi untuk mengerjakan latihan-latihan 

yang disertakan dalam modul. 

Pada siklus I ini difokuskan pada pemantaban konsep-konsep dasar Logika 

dan Teori Himpunan serta pendisiplinan mahasiswa terhadap konsep-konsep 

tersebut untuk dapat menyusun rumusan implikasi logik dari definisi-definisi dan 

teorema-teorema tentang Ring dan sifat-sifatnya. 

Observasi/evaluasi dan refleksi ditujukan untuk melihat keaktifan 

mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, mengidentifikasi kesulitan yang dialami 

mahasiswa dalam rangka penerapan pendekatan identifikasi logik, dan mengukur 

tingkat keberhasilan yang dicapai. Kegiatan pada setiap siklus dikatakan berhasil 

baik apabila 80 % peserta mata kuliah mampu merumuskan implikasi logik, 

membuktikan dan menerapkan teorema dengan benar. 

Berikutnya kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi/evaluasi dan refleksi pada siklus II dan III berturut-turut difokuskan 

untuk materi Integral Domain dan materi Teorema Fermat dan Euler, dengan 

memperhatikan hasil yang dicapai pada siklus-siklus sebelumnya. Dasar pemikiran 
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mengapa penelitian tindakan ini dirancang dengan satu siklus untuk satu materi, 

yakni karena ketiga materi yang telah disebutkan di atas memiliki tingkat kesulitan 

yang sama, sehingga perbaikan yang dilakukan pada siklus-siklus berikutnya dapat 

diasumsikan sebagai tindakan perbaikan terhadap kegiatan pemahaman materi pada 

siklus-siklus sebelumnya. Hal ini juga dikarenakan konsentrasi perbaikan pada 

setiap siklus difokuskan pada pelaksanaan pendekatan identifikasi logik,  sehingga 

kekurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pendekatan pada siklus I 

diperbaiki pada pelaksanaan siklus II, demikian juga kekurangan yang mungkin 

terjadi pada pelaksanaan pendekatan pada siklus II diperbaiki pada pelaksanaan 

siklus III. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan penerapan pendekatan identifikasi logik dalam 3 siklus 

penelitian tindakan kelas terhadap para peserta mata kuliah Struktur Aljabar Lanjut 

pada semester ganjil 2005/2006 di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

Universitas Jember,  terlihat bahwa mahasiswa semakin mampu dalam merumuskan 

implikasi  logika dari suatu definisi atau logika dan menerapkannya dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait. Dengan rumusan implikasi logika 

yang dihasilkannya para mahasiswa dapat mengetahui bagaimana arah dan alur 

pembuktian sebuah teorema. Namun demikian mereka masih mengalami kesulitan 

dalam proses pembuktiannya. Hal ini terlihat dari kurang mampunya mahasiswa 

dalam menyusun pernyataan-pernyataan dalam suatu hubungan sebab akibat yang 

secara logis dan sistematis akan mengaitkan apa yang diketahui dan apa yang 

dibuktikan. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan identifikasi logik dapat 

membantu mahasiswa untuk memahami definisi atau teorema dari sisi format 

implikasi logikanya. Pemahaman ini kemudian mengarahkan mahasiswa untuk 

dapat memberikan contoh dan bukan contoh serta menerapkan sebuah definisi pada 

suatu contoh sistem aljabar, dan mengarahkan mereka untuk dapat mengetahui arah 

dan alur pembuktian suatu teorema,  dan menerapkannya pada konsep-konsep 

selanjutnya. Walaupun para mahasiswa telah mampu memahami arah dan alur 

pembuktian suatu teorema, tetapi mereka masih kesulitan dalam proses 
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pembuktiannya. Hal ini karena mereka masih kurang memahami struktur 

keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya sehingga kadang masih 

belum berhasil menyusun pernyataan-pernyataan dalam suatu hubungan sebab 

akibat yang secara logis dan sistematis akan mengaitkan apa yang diketahui dan apa 

yang dibuktikan. Oleh karenanya maka dipandang perlu untuk mengkombinasikan 

pendekatan identifikasi logik ini dalam sebuah lembar kerja mahasiswa yang 

terstruktur, yakni lembar kerja yang memuat informasi tentang kaitan antara satu 

konsep  dengan konsep lainnya atau konsep-konsep yang diperlukan untuk 

membuktikan suatu teorema. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Dua dari tiga indikator pemahaman terhadap definisi dan teorema telah 

dapat diraih melalui penerapan pendekatan identifikasi logik dalam perkuliahan 

Struktur Aljabar Lanjut. Kedua indikator tersebut adalah mahasiswa mampu dalam 

menguraikan implikasi logika dari  sebuah definisi atau teorema serta mampu untuk 

menerapkan definisi atau teorema pada konsep atau persoalan berikutnya. 

Sedangkan indikator kemampuan pembuktian teorema masih belum tercapai 

dengan baik karena walaupun mahasiswa sudah dapat mengetahui arah dan alur 

pembuktian suatu teorema melalui pendekatan identifikasi logik, tetapi mereka 

masih mengalami kesulitan dalam proses pembuktiannya. Kesulitan ini terlihat 

dengan kurang baiknya mahasiswa menyusun pernyataan-pernyataan dalam suatu 

hubungan sebab akibat yang secara logis dan sistematis akan mengaitkan apa yang 

diketahui dan apa yang dibuktikan. Hal ini karena mereka masih kurang memahami 

struktur keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang diperlukan 

untuk membuktikan suatu teorema. 

Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan 

identifikasi logik ini dalam sebuah lembar kerja mahasiswa yang terstruktur, yakni 

lembar kerja yang memuat informasi tentang kaitan antara satu konsep  dengan 

konsep lainnya atau konsep-konsep yang diperlukan untuk membuktikan suatu 

teorema. Hal ini dimaksudkan agar semua indikator pemahaman terhadap teorema 

dan definisi dapat tercapai dengan baik.  
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