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Abstrak—Mata kuliah Struktur Aljabar merupakan mata kuliah yang wajib diambil 

oleh mahasiswa Program Studi S-1 Matematika. Kendala yang sering dihadapi oleh 

dosen pengampu mata kuliah Struktur Aljabar adalah kesulitan mahasiswa untuk 

dapat menerima konsep-konsep yang “abstrak”. Dalam paper ini akan dibahas salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh para dosen pengampu mata kuliah tersebut 

dalam memberikan konsep-konsep yang diajarkan dalam mata kuliah tersebut, 

khusunya dalam konsep teori grup. Upaya tersebut adalah dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dalam penyampaian materi struktur aljabar. Salah satu media 

yang digunakan adalah software Maple. Software Maple bukan merupakan software 

yang didesain khusus untuk komputasi Aljabar, namun di dalamnya terdapat paket 

yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran teori grup serta dapat menghasilkan 

visualisasi yang bagus untuk pembelajaran teori grup. Dengan menggunakan Maple, 

mahasiswa dapat memiliki gambaran yang konkret terkait teori yang sedang mereka 

pelajari yang pada akhirnya memudahkan mereka dalam memahami mata kuliah ini. 

Kata kunci: Maple, Struktur Aljabar, Teori Grup 

I. PENDAHULUAN 

Struktur Aljabar merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum di Departemen atau 
Program Studi S-1 Matematika di seluruh Universitas di Indonesia. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang 
berada dalam departemen/ program studi Matematika harus mengambil mata kuliah tersebut. Namun, 
masalah yang umumnya dihadapi oleh para pengajar mata kuliah tersebut adalah kesulitan mahasiswa 
untuk menangkap konsep-konsep yang ada dalam mata kuliah tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan nilai 
mahasiswa yang cenderung rendah untuk matakuliah tersebut, bahkan tidak jarang terdapat mahasiswa 
yang tidak lulus matakuliah tersebut.  Akibatnya, terdapat mahasiswa yang terhambat kelulusannya karena 
matakuliah tersebut. Orit Hazzan [1] dalam papernya yang berjudul "Reducing Abstraction Level When 
Learning Abstract Algebra Concepts", juga mengemukakan bahwa beberapa pengajar Struktur Aljabar 
melaporkan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menyerap materi yang mereka berikan. 
Permasalahan yang serupa juga dikemukakan oleh peneliti lain seperti Dubinsky, Dautermann, Leron, and 
Zazkis [2]. 

Beberapa penyebab kesulitan mahasiswa dalam memahami materi tersebut, diantaranya: 1) konsep 
yang ada pada mata kuliah struktur aljabar sangat abstrak, sehingga cukup sulit diterima oleh mahasiswa, 
2) contoh-contoh yang adapun tidak dapat dengan mudah dikenali oleh mahasiswa, 3) banyak mahasiswa 
yang belum familiar dengan metode-metode pembuktian [1]. Asiala, et al (1997) mengemukakan bahwa 
pada umunya, mahasiswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep dari himpunan yang anggota-
anggotanya merupakan himpunan juga. 

Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa upaya telah dilakukan oleh pengajar. Upaya tersebut 
diantaranya menggunakan beberapa modifikasi cara penyampaian materi, mengadakan tutorial untuk 
membuat mahasiswa lebih memahami konsep yang mereka pelajari. Terdapat beberapa peneliti juga telah 
melakukan penelitian terkait hal tersebut. Brown (1990), Kiltinen and Mansfield (1990), Czerwinski 
(1994), and Leganza (1995), memberikan beberapa macam tugas kepada mahasiswa terkait konsep 
tertentu, kemudian menganalisis respon mahasiswa dalam menjawab tugas tersebut. Dubinsky, 
Dautermann, Leron dan Zazkis memfokuskan peningkatan pemahaman mahasiswa pada konsep tertentu. 

Selain dari pengembangan metode pembelajaran, terdapat beberapa peneliti yang memanfaatkan 
kondisi saat ini sebagai salah satu peluang dalam membuat suatu upaya dalam meningkatkan pemahaman 
mahasiswa dalam mata kuliah Struktur Aljabar. Saat ini kita berada pada era informasi atau era 
komputerisasi. Hampir segala aspek dalam kehidupan, kita menggunakan komputer sebagai media atau 
alat bantu dalam mengerjakan berbagai hal. Komputer juga dapat digunakan sebagai alat multifungsi. 
Beberapa peneliti memanfaatkan hal tersebut dalam penyampaian konsep-konsep Struktur Aljabar. Galian 
[3] menggunakan program komputer yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman fortran untuk 
menyelidiki grup. Terdapat juga beberapa peneliti yang menggunakan program yang didesain untuk 
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komputasi aljabar, diantaranya Geissinger  yang menggunakan program Exploring Small Group (ESG), O’ 
Bryan & Sherman  yang menggunakan program cayley, dan Dubisnky serta Leron yang menggunakan 
program ISETL. Selain itu, ada juga yang menggunakan program yang bukan didesain khusus untuk 
komputasi aljabar, seperti MATLAB  

II. TENTANG MAPLE 

Maple merupakan suatu sistem komersial yang dikembangkan dan dijual secara komersial oleh 

Maplesoft, sebuah perusahaan software yang berpusat di Waterloo, Ontario, Canada. Software ini pertama 

kali dikembangkan pada tahun 1980 oleh Symbolic Computation Group di Universitas Waterloo. Maple 

merupakan software yang terus menerus dikembangkan hingga saat ini. Versi terbarunya adalah maple 

2015 yang dirilis pada bulan Maret 2015. 

 
GAMBAR 1 TAMPILAN AWAL MAPLE 2015 

 

Para pengguna dapat menginputkan perintah ke dalam notasi matematika tradisional. Beragam antar 

muka pengguna juga dapat dibuat. Pada maple juga disediakan dukungan untuk komputasi numerik, 

komputasi simbolik, dan  juga visualisasi. 

 

 
GAMBAR 2 PENGGUNA ANTAR MUKA MAPLE 2015 

 

Versi pertama yang masih terbatas dirilis pada Desember 1980 dan didemontrasikan pertama kali pada 

suatu konferensi pada tahun 1982. Penamaan Maple berasal dari Kebudayaan Maple di Kanada. Pada 

akhir tahun 1983 lebih dari 50 universitas memiliki salinan dari edisi tersebut. Software maple bukan 

merupakan software yang didesain khusus untuk komputasi aljabar, namun dalam maple kini telah 

dilengkapi dengan suatu paket yang didesain untuk komputasi teori grup. Paket tersebut dinamakan 
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Group Theory. Paket tersebut memiliki lebih dari 150 perintah untuk mengkonstruksi grup, meneliti sifat-

sifatnya, melakukan operasi, dan visualisasi. Paket-paket tersebut antara lain adalah: 

 Sekelompok besar konstruktor dan database Grup Standar  

 Mendukung untuk komputasi alternating Group, symmetric groups; cyclic, dicyclic, dan 

dihedral group; linear, orthogonal, dan unitary group atas lapangan hingga; quaternion group; 

the group of the Rubik’s cube; Galois group; dan banyak lagi.  

 Mendukung banyak operasi, termasuk pengujian isomorfisma; memeriksa subgroup lattice; 

memisahkan suatu grup ke dalam kelas-kelas konjugasi; memfaktorkan elemen-elemen dari 

suatu grup ke dalam suatu koset; melakukan komputasi untuk mengetahui apakah suatu grup 

merupakan grup simple, nilpotent, ataupun solvable. 

 Melakukan identifikasi isomorfisma hingga untuk grup yang berorder 200, melakukan 

komputasi untuk grup-grup standar seperti subgrup sylow, Pusat grup, dan banyak lagi 

 Menampilkan visualisasi tabel cayley, diagram cayley, dan lattice subgrup.  

 

Hal-hal tersebut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh paket GroupTheory pada Maple dari 

sekian banyak hal yang masih dapat dilakukan oleh maple. 

 
 

GAMBAR 3 SALAH SATU ILUSTRASI GAMBAR YANG DAPAT DIHASILKAN PADA 

MAPLE 

 

III. PENGGUNAAN MAPLE DALAM PEMBELAJARAN STRUKTUR ALJABAR  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Maple memiliki paket khusus yang didesain untuk 
komputasi pada teori grup yang dinamakan Group Theory. Semua fungsi yang ada pada paket tersebut 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

GAMBAR 4 FUNGSI-FUNGSI YANG ADA PADA PAKET GROUPTHEORY 
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Kesemua fungsi tersebut dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep 

grup yang mereka terima pada mata kuliah Struktur Aljabar.  

Pada pembahasan grup hingga mahasiswa sering diajarkan untuk menggunakan table cayley untuk 

dapat mengetahui apakah suatu himpunan merupakan grup atau bukan. Misalkan suatu himpunan 

                                          ,  table cayley dari himpunan tersebut adalah sebagai 

berikut 

 

 (1) (1 2) (1 3) (2 3) (1 2 3) (1 3 2) 

(1) (1) (1 2) (1 3) (2 3) (1 2 3) (1 3 2) 

(1 2) (1 2) (1) (1 2 3) (1 3 2) (1 3) (2 3) 

(1 3) (1 3) (1 3 2) (1) (1 2 3) (2 3) (1 2) 

(2 3) (2 3) (1 2 3) (1 3 2) (1) (1 2) (1 3) 

(1 2 3) (1 2 3) (2 3) (1 2) (1 3) (1 3 2) (1) 

(1 3 2) (1 3 2) (1 3) (2 3) (1 2) (1) (1 2 3) 
 

Dengan menggunakan bantuan maple, pembahasan konsep table cayley dapat disajikan menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan karena maple dapat menghasilkan table cayley yang berwarna. hal tersebut 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

GAMBAR 5 TABEL CAYLEY UNTUK S3 YANG DIHASILKAN OLEH MAPLE 

Pada gambar di atas terlihat bahwa maple memberikan warna yang berbeda untuk masing-masing 
elemen yang berbeda dalam table tersebut. Warna-warna tersebut tentu saja memiliki representasi tertentu, 
Hal tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi struktur dari S3. Setelah mahasiswa 
memahami table cayley untuk S3, pengajar dapat meningkatkan himpunannya ke himpunan yang 
elemennya lebih banyak, missal S4. Tabel cayley untuk S4 yang dibuat pada Maple dapat dilihat di bawah 
ini. 

 

GAMBAR 6 TABLE CAYLEY UNTUK S4 
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Dari tabel cayley tersebut mahasiswa dapat diminta untuk memeriksa apakah himpunan yang diberikan 
bersama operasinya merupakan grup atau bukan. Latihan yang serupa dapat diberikan kembali untuk 
himpunan yang berbeda. Dengan menggunakan bantuan Maple dalam penyampaian tabel cayley ini, akan 
membuat mahasiswa menjadi lebih tertarik untuk mempelajari penggunaan tabel cayley khususnya dalam 
teori grup. Dengan adanya ketertarikan mahasiswa dalam mempelajari tabel cayley, maka hal tersebut akan 
mempermudah mahasiswa dalam memahami apa yang sedanga mereka pelajari. Hal tersebut dikarenakan 
mereka dapat lebih mudah menerima apa yang mereka sukai.  

Dengan menggunakan Maple, mahasiswadapat diajak untuk mengembangkan kemampuan mereka 
dalam menganalisis grup melalui tabel cayley. Sebagai contoh, mahasiswa dapat ditugaskan untuk 
membuat tabel cayley secara manual terlebih dahulu untuk grup simetri                    . 
Mahasiswa terlebih dahulu diminta untuk membuat tabel cayley secara manual. Kemudian baru setelah itu 
mereka dapat memeriksa hasil pekerjaan mereka dengan menggunakan Maple. Tabel cayley yang 
dihasilkan oleh Maple untuk grup tersebut ditampilkan dalam Gambar di bawah ini. 

 

GAMBAR 7 TABEL CAYLEY UNTUK GRUP SIMETRI                    . 

Hal yang serupa dapat dilakukan untuk contoh-contoh lainnya. Dosen juga dapat memberikan tugas 
struktur terkait tabel cayley kepada mahasiswa. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat waktu yang 
digunakan di kelas. Dengan demikian, penyampaian materi tabel cayley dapat dilakukan tanpa mengurangi 
waktu penyampaian materi lainnya. 

Setelah mahasiswa memahami konsep grup melalui tabel cayley, mereka dapat ditugaskan untuk 
membuat lattice dari subgrup yang sama dengan yang dicontohkan pada saat member materi tabel cayley. 
Sebagai contoh pada pembahasan grup S3 , setelah mahasiswa memahami bagaimana membuat tabel 
cayley untuk grup tersebut, mahasiswa dapat ditugaskan untuk mencari lattice dari subgrup S3. Dosen 
terlebih dahulu memberikan materi bagaimana mengkonstruksi lattice secara manual. Kemudian untuk 
memudahkan mahasiswa dalam memahami konsep tersebut, dosen dapat memberikan cara bagaimana 
membuat lattice pada lembar kerja Maple. Gambar lattice dari subgrup S3 yang dihasilkan oleh Maple 
diperlihatan pada  gambar di bawah ini. 

 

GAMBAR 8 LATTICE DARI SUBGRUP S3 
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Untuk lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait materi lattice, dosen dapat memberikan tugas 
untuk mengkonstruksi lattice untuk grup yang lebih kompleks. Misalkan untuk grup S4  ataupun grup lain 
yang ordernya lebih tinggi. Misalkan untuk gup dengan order 48. Maple dapat mengkonstruksi secara 
langsung grup dengan order tertentu. Dengan demikian, setelah mahasiswa memahami konsep lattice 
dengan cara manual, mereka dapat ditugaskan untuk memeriksa hasil pekerjaan mereka pada lembar kerja 
Maple. Salah satu perintah yang dapat digunakan untuk menkonstruksi grup adalah dengan menggunakan 
perintah SmallGroup(). Output pada maple untuk gambar dari lattice grup dengan order 48 terlihat pada 
gambar berikut. 

 

 

GAMBAR 9 LATTICE UNTUK SUBGRUP DENGAN ORDER 48 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Teori grup merupakan konsep pertama yang mahasiswa pelajari dalam mata kuliah Struktur Aljabar. 
Kendala yang sering dialami oleh pengajar struktur Aljabar adalah kesulitan mahasiswa dalam menerima 
konsep-konsep yang abstrak bagi mereka terkait materi grup tersebut.  Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah dengan menggunakan bantuan software  sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi teori grup. 
software  yang dapat digunakan untuk hal tersebut adalah Maple. Walaupun Maple bukan software yang 
didesain khusus untuk komputasi Aljabar, namun Maple memiliki satu paket fungsi yang khusus dapat 
digunakan untuk pembelajaran teori grup. Selain itu, Maple dapat menghasilkan visualisasi yang bagus dan 
menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk mempelajari konsep yang diilusatrasikan tersebut. Dengan 
menggunakan Maple, mahasiswa juga dapat memiliki gambaran yang konkret terkait teori yang sedang 
mereka pelajari yang pada akhirnya memudahkan mereka dalam memahami mata kuliah ini. 
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