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Kata Pengantar

Bahan ajar ini mencakup materi yang dikaji dalam mata kuliah Pengantar Struktur

Aljabar 1 untuk mahasiswa semester 3 Program Studi S-1 Matematika dan S-1

Pendidikan Matematika. Struktur Aljabar merupakan salah satu materi matematika

aksiomatik yang syarat dengan definisi dan teorema. Mempelajari matematika aksiomatik

berbeda dengan matematika komputasional. Mempelajari struktur aljabar akan sangat

membantu menanamkan tata nalar yang logis, sehingga membantu dalam mempelajari

bagian matematika aksiomatik yang lain.

Mata kuliah Pengantar Struktur Aljabar 1 ini mengkaji mengenai relasi ekivalen,

operasi biner, grup, subgrup, grup siklik, grup permutasi, koset, Teorema Lagrange,

subgrup normal, grup faktor, homomorfisma grup dan sifat-sifatnya. Setelah perkuliahan

ini, mahasiswa diharapkan memahami struktur grup dan mampu menyelesaikan masalah

yang terkait dengan grup
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Daftar Simbol

Simbol A r t i   S i m b o l

Z Himpunan semua bilangan bulat

R Himpunan semua bilangan real

Q Himpunan semua bilangan rasional

Z+ Himpunan semua bilangan bulat positif

R+ Himpunan semua bilangan real positif

R* Himpunan semua bilangan real tak nol

C Himpunan semua bilangan kompleks

,*G Grup G dengan operasi 

a Grup siklik dengan generator a

(a,b) Faktor persekutuan terbesar dari a dan b

Mmxn(A) Himpunan semua matrik atas  A berukuran mxn

Mn(A) Himpunan semua matriks atas A berukuran nxn

Mn
(R)

Himpunan semua matriks atas bilangan real berukuran nxn dengan

determinan tidak nol

Mn
(R)

Himpunan semua matriks atas bilangan real berukuran nxn dengan

determinan sama dengan 1

 Isomorfik

ab a habis membagi b



1.1
Relasi  Ekivalen

Bagian 1.1 ini mengkaji sifat-sifat relasi. Materi prasyarat yang diperlukan adalah

pemahaman mengenai teori himpunan dan relasi yang didefinisikan pada suatu

himpunan.

Definisi 1.1.1

Misalkan S himpunan tak kosong. Relasi  pada S dikatakan bersifat:

(i). Refleksif, apabila aa untuk setiap aS.

(ii). Simetris, apabila ab mengakibatkan ba untuk setiap a,bS.

(iii). Transitif, apabila ab dan bc mengakibatkan ac untuk setiap a,b,cS.

Contoh 1.1.1

Relasi keterbagian pada bilangan bulat (disimbolkan dengan ) dengan definisi untuk

a,bZ, a0, ab jika dan hanya jika b = ac untuk suatu cZ, mempunyai sifat refleksif

dan transitif tetapi tidak bersifat simetris.

Bukti:

(i). Ambil sebarang aZ-{0}.

Jelas a = a.1.

Jadi aa sehingga terbukti  bersifat refleksif.

(ii). Pilih 2,6Z-{0}.

Jelas 26 tetapi 62.

Jadi tidak bersifat simetris.

(iii). Ambil sebarang a,b,cZ-{0} dengan ab dan bc.

Ditunjukkan  ac.

Relasi Ekivalen dan Operasi Biner
1



Karena ab dan bc maka terdapat bilangan bulat m dan n sehingga b =ma dan c=nb.
Akibatnya c = nb = n(ma)(nm)a.

Karena terdapat bilangan bulat mn sehingga berlaku c = (mn)a maka ac.

Jadi terbukti  bersifat transitif.

Contoh 1.1.2

Relasi  (kurang dari atau sama dengan) pada R* (himpunan semua bilangan real tak nol)

bersifat refleksif dan transitif  tetapi tidak bersifat simetris. (Buktikan)

Definisi 1.1.2

Suatu relasi  pada S dikatakan relasi ekivalen apabila memenuhi sifat refleksif,

simetris dan transitif.

Relasi pada contoh 1.1.1 dan 1.1.2 bukan merupakan relasi ekivalen karena

terdapat satu sifat yang tidak terpenuhi dari ketiga sifat yang dipersyaratkan. Berikut ini

disajikan contoh relasi ekivalen.

Contoh 1.1.3

Misalkan Q={
q

p p,qZ, q 0}. Didefinisikan relasi  pada Q dengan aturan
n

m 
s

r
jika

dan hanya jika ms = nr. Relasi  pada Q merupakan relasi ekivalen.

Bukti:

(i). Ambil sebarang
n

m Q.

Jelas bahwa mn = nm.

Jadi
n

m 
n

m , sehingga terbukti  bersifat refleksif.

(ii). Ambil sebarang
n

m ,
s

r Q dengan
n

m 
s

r .

Karena
n

m 
s

r maka ms=nr.

Jelas bahwa ms = nr  rn = sm.



Jadi
s

r 
n

m sehingga terbukti  bersifat simetris.

(iii). Buktikan sebagai latihan.

Contoh lain dari relasi ekivalen adalah relasi kekongruenan pada bilangan bulat.

Relasi tersebut dinyatakan dalam definisi berikut:

Definisi 1.1.3

Misalkan a dan b bilangan bulat dan n sebarang bilangan bulat positif. Dikatakan a

kongruen b modulo n (dituliskan ab(mod n)) jika dan hanya jika na-b.

Contoh 1.1.4

517(mod 6) sebab 65-17

38(mod 2) sebab 23-8

Dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan pada bilangan bulat merupakan

relasi ekivalen (Latihan 1 nomor 6). Pada bagian selanjutnya  akan dikaji hubungan

antara relasi ekivalen dengan terbentuknya partisi.

Definisi 1.1.4

Misalkan S himpunan tak kosong. Partisi dari himpunan S adalah dekomposisi S ke

dalam Ai dengan AiS, Ai sehingga berlaku 
i

iA =S dan AiAj =  apabila i j.

Contoh 1.1.5

A1={1,3}, A2={2}, A3={4,5} merupakan partisi pada S={1,2,3,4,5}.

Contoh 1.1.6



Ai = {i}, i=1,2,3, … merupakan partisi pada himpunan semua bilangan asli N.

Berdasarkan Definisi 1.1.4, partisi pada himpunan S juga bermakna dekomposisi

S kedalam himpunan bagian tak kosong sehingga setiap elemen di S  menjadi anggota

tepat satu himpunan bagian. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dibuktikan

teorema berikut:

Teorema 1.1.1

Misalkan S himpunan tak kosong dan  merupakan relasi ekivalen pada S. Maka 

mengakibatkan terbentuknya partisi dan sel (klas ekivalensi) yang memuat a adalah a

= {xSxa}.

Bukti:

Ambil sebarang aS.

Bentuk a = {xSxa}.

Untuk menunjukkan  membentuk partisi, cukup ditunjukkan bahwa a a dan  a tidak

termuat dalam sel lain (sama artinya dengan  apabila ab maka a = b ).

(i). Karena  bersifat refleksif maka aa.

Jadi a a .

(ii).Misalkan a b .

 Ambil sebarang x a .

Maka xa.

Karena ab maka ab.



Akibatnya berdasarkan sifat transitif diperoleh xb.

Jadi xb , sehingga dapat disimpulkan a b … ()

 Ambil sebarang yb .

Maka yb.

Karena ab maka ab.

Berdasarkan sifat simetris berlaku ba.

Karena yb dan ba maka berdasarkan sifat transitif diperoleh ya.

Jadi ya , sehingga dapat disimpulkan b a … ()

Berdasarkan () dan () dapat disimpulkan bahwa a = b . Dengan demikian terbukti

bahwa relasi  mengakibatkan terbentuknya partisi dengan sel yang memuat a

adalah a = {xSxa}.

Contoh 1.1.7

Misalkan n sebarang bilangan bulat positif. Karena relasi kekongruenan pada bilangan

bulat merupakan relasi ekivalen maka berdasarkan Teorema 1.1.1, relasi tersebut

mengakibatkan terbentuknya partisi. Sel atau klas ekivalensi yang memuat a

(disimbolkan dengan a ) adalah:

a ={xZxa(mod n)}

={xZx=a+nk, kZ}

Dengan demikian diperoleh:



0 = xZx=nk, kZ}

1 ={xZx=1+nk, kZ}

2 ={xZx=2+nk, kZ}

.

.

.

1n  ={xZx=(n-1)+nk, kZ}

n ={xZx=n+nk, kZ}={xZx=n(1+k), kZ}={xZx=np, pZ}= 0 .

Dengan demikian terbentuk n buah  klas ekivalensi yang berbeda yang merupakan partisi

dari Z yaitu 1n,...,1,0  . Selanjutnya, { 1n,...,1,0  } dinamakan himpunan klas residu

modulo n dan disimbolkan dengan Zn.

Kebalikan (converse) dari Teorema 1.1.1 juga berlaku. Setiap partisi pada himpunan S

mengakibatkan terbentuknya relasi ekivalen  dengan mendefinisikan ab jika dan

hanya jika ab dengan b adalah partisi yang memuat b.

1.2
Operasi Biner



Definisi 1.2.1

Operasi biner  pada himpunan S adalah aturan yang mengawankan setiap pasangan

terurut (a,b)SxS dengan tepat satu elemen di S.

Suatu operasi yang memenuhi definisi 1.2.1, yaitu setiap pasangan di SxS

mempunyai pasangan tunggal di S dinamakan operasi yang terdefinisi dengan baik (well

defined). Kata ‘terurut’ pada Definisi 1.2.1 perlu diperhatikan sebab ada kemungkinan

pasangan dari (a,b) tidak sama dengan pasangan (b,a).

Contoh 1.2.1

Operasi + pada R merupakan operasi biner. (2,3)=5, (-1,2)=1 dan sebagainya.

Contoh 1.2.2

Operasi pembagian (:) pada Z bukan merupakan operasi biner sebab 3,5Z tetapi

3:5=
5

3Z.

Operasi biner  pada S haruslah memasangkan setiap (a,b)SxS dengan suatu elemen S.

Jadi :SxSS. Sifat ini dikatakan dengan sifat tertutup. Dengan demikian secara inklusif

sifat tertutup selalu berlaku dalam operasi biner. Contoh 1.2.2 bukan operasi biner,

sebab sifat tertutup tidak dipenuhi.

Definisi 1.2.2

Operasi  pada S dikatakan:



(i). Komutatif, apabila ab=ba untuk setiap a,bS

(ii). Asosiatif, apabila (ab)c=a(bc) untuk setiap a,b,cS.

Contoh 1.2.3

Dua buah matriks A,BM2(R) dengan A= 







11

02
, B= 







 
02

11
menghasilkan AB=












11

22
dan BA= 








04

11
. Diperoleh AB BA sehingga operasi perkalian pada M2(R)

tidak bersifat komutatif.

Contoh 1.2.4

Apabila komposisi fungsi f,g dan h terdefinisi maka diperoleh ((fog)oh)(x) = (fog)(h(x)) =

f(g(h(x))) = f((goh)(x)) = (fo(goh))(x) untuk setiap xDh. Hal ini menunjukkan bahwa

(fog)oh = fo(goh) sehingga sifat asosiatif berlaku dalam komposisi fungsi.

Pada suatu himpunan berhingga, operasi biner dapat disajikan menggunakan

tabel. Sebagai contoh, operasi penjumlahan pada aritmetika jam limaan dapat disajikan

dengan tabel berikut ini:

+ 0 1 2 3 4

0 0 1 2 3 4

1 1 2 3 4 0

2 2 3 4 0 1



3 3 4 0 1 2

4 4 0 1 2 3

Tabel 1

Aturan pengoperasian dibaca dari baris ke kolom. Pada bagian yang diarsir dari Tabel 1

berarti 2+4=1. Apabila operasi biner bersifat komutatif maka tabel operasi yang

dihasilkan simetris terhadap diagonal utama.

Latihan 1

Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, selidiki apakah relasi yang didefinisikan

merupakan relasi ekivalen.

1. xy di R apabila xy0.

2. xy di Z apabila yx  .

3. xy di Z+ apabila x-y habis dibagi 2.

4. xy di Q apabila xy.

5. xy di R apabila x-y=0.

6. Buktikan bahwa relasi kekongruenan pada bilangan bulat merupakan relasi ekivalen.

Untuk soal nomor 7 sampai dengan 9, selidiki apakah operasi biner  bersifat komutatif

dan asosiatif.



7. Didefinisikan  pada Z+ dengan ab=10ab.

8. Didefinisikan  pada Q dengan ab=a(b+1).

9. Didefinisikan  pada R* dengan ab=
ab

1 .

10. Buktikan bahwa setiap operasi biner yang didefinisikan pada himpunan dengan satu

elemen selalu bersifat komutatif dan asosiatif.

11. Perhatikan contoh 1.1.7. Didefinisikan operasi + pada Zn dengan baba 

untuk setiap b,a Zn. Selidiki apakah operasi tersebut merupakan operasi biner.

12. Suatu himpunan H memuat 2 elemen. Didefinisikan operasi biner  pada H.

Buktikan bahwa apabila  bersifat komutatif maka  bersifat asosiatif.



2.1
Grup



Definisi 2.1.1

Misalkan G himpunan tak kosong dan  operasi yang didefinisikan pada G. ,*G

dinamakan grup apabila:

(i). Operasi  bersifat tertutup

(ii). Operasi  bersifat asosiatif

(iii). Terdapat eG sehingga ex=xe=x untuk setiap xG

(iv). Untuk setiap aG terdapat aG dengan sifat aa=aa=e.

Untuk selanjutnya, e pada aksioma (iii) dinamakan elemen netral atau elemen

identitas dan a pada aksioma (iv) dinamakan invers dari a (beberapa buku, termasuk di

dalam hand-out ini  menggunakan simbol a-1).

Contoh 2.1.1

Z,Q,R dan C membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Elemen netral dari grup

tersebut adalah 0 dan invers dari a adalah –a.

Contoh 2.1.2

Himpunan matriks Mmxn(R)={(aij)mxnaijR} membentuk grup terhadap operasi

penjumlahan matriks. O=(0)mxn merupakan elemen netral dan invers dari (aij)mxn adalah (-

aij)mxn.

Grup dan Subgrup2



Contoh 2.1.3

(R,) bukan merupakan grup karena 0R tidak mempunyai invers.

(R*,) merupakan grup dengan elemen netral 1 dan invers dari a adalah
a

1 .

Contoh 2.1.4

Mn(R)={(aij)nxnaijR, det(aij)0} membentuk grup terhadap operasi perkalian matriks.

(Tunjukkan).

Definisi 2.1.2

Grup ,*G dinamakan grup abelian (komutatif) apabila ab=ba untuk setiap a,bG.

Contoh 2.1.5

Z,Q,R dan C pada contoh 2.1.1 merupakan grup abelian. Mmxn(R) pada contoh 2.2

merupakan grup abelian. Mn(R) pada contoh 2.1.4 bukan merupakan grup abelian.

Contoh 2.1.6

Didefinisikan operasi  pada Q+ dengan ab=
2

ab .

(i). Jelas ab=
2

ab Q+ untuk setiap a,bQ+.

(ii). Jika a,b,cQ+ maka (ab)c=
2

ab c=
4

abc dan a(bc)=a
2

bc =
4

abc . Jadi operasi 

bersifat asosiatif.

(iii). Untuk sebarang  aQ+ berlaku a2=
2

2.a =a dan 2a=
2

.2 a
=a. Jadi 2Q+ merupakan

elemen netral.



(iv). Jika aQ+ maka
a

4 Q+. Diperoleh a
a

4 =
a

4 a=2. Jadi setiap aQ+ mempunyai

invers a=
a

4 .

(v). Ambil sebarang a,bQ+. Diperoleh ab=
2

ab =
2

ba =ba. Jadi operasi  bersifat

komutatif.

Berdasarkan (i) sampai (v) dapat disimpulkan bahwa ,*Q merupakan grup abelian.

Contoh 2.1.7

Zn= 1n,...,1,0  . Didefinisikan operasi penjumlahan +  dan perkalian  pada Zn dengan

aturan sebagai berikut:

(i). baba  untuk setiap b,a Zn

(ii). abb.a  untuk setiap b,a Zn.

,Zn merupakan grup, tetapi ,Zn bukan grup karena 0 tidak mempunyai invers

terhadap perkalian.

Dalam perkalian bilangan real, berlaku apabila 2x = 2y maka x = y. Perolehan x

= y dilakukan dengan cara membagi kedua ruas dengan 2 atau mengalikan dengan
2

1 .

Perolehan x = y dari 2x = 2y dinamakan hukum kanselasi.

Teorema 2.1.1

Diketahui ,*G grup  dan a,b,cG.

(i). Jika ab=ac maka b=c. (Hukum kanselasi kiri)

(ii). Jika ba=ca maka b=c. (Hukum kanselasi kanan)

Bukti:

(i). Misalkan ab=ac dengan  a,b,cG.

Karena G grup maka terdapat a-1G sehingga a-1a=e.

Diperoleh, ab=ac  a-1(ab)= a-1(ac)



 (a-1a)b= (a-1a)c

 eb=ec

 b=c.

Jadi terbukti bahwa hukum kanselasi kiri berlaku pada G.

(ii). Latihan.

Berdasarkan Teorema 2.1.1 dapat ditunjukkan bahwa persamaan linier dalam grup

mempunyai solusi tunggal. Selengkapnya mengenai hal tersebut dituangkan dalam

teorema berikut:

Teorema 2.1.2

Jika ,*G grup dan a,bG maka ax=b dan ya=b mempunyai solusi tunggal di G.

Bukti:

Pilih x=a-1b dan y=ba-1.

Jelas x,yG.

Diperoleh,  ax=a(a-1b)= (aa-1)b=eb=b, dan

ya=(ba-1)a=b(a-1a)= be=b.

Jadi ax=b dan ya=b mempunyai solusi masing-masing  x=a-1b dan y=ba-1.

Selanjutnya dibuktikan bahwa x dan y tunggal.

Misalkan terdapat x1,x2G sehingga ax1=b dan ax2=b.

Diperoleh ax1=ax2.

Sehingga berdasarkan Teorema 2.1.1 diperoleh  x1 = x2.

Misalkan terdapat y1,y2G sehingga y1a=b dan y2a=b.

Diperoleh y1a=y2a.

Sehingga berdasarkan Teorema 2.1.1 diperoleh  y1 = y2.

Jadi terbukti bahwa x dan y tunggal.



Teorema 2.1.3

Jika ,*G grup  maka  elemen netral dan elemen invers di G tunggal.

Buktikan.

Ketunggalan elemen netral dan invers dari suatu elemen sebagaimana dituangkan

dalam Teorema 2.1.3 memunculkan akibat berikut:

Akibat

Diketahui ,*G grup. Untuk setiap a,bG berlaku (ab)-1= b-1a-1.

Bukti:

Berdasarkan Teorema 2.1.3 untuk menunjukkan (ab)-1= b-1a-1 cukup ditunjukkan

(ab) (b-1a-1)=e.

Ditunjukkan sebagai berikut:

(ab)(b-1a-1)=a(bb-1)a-1

=aea-1

=aa-1

=e

Jadi terbukti bahwa (ab)-1= b-1a-1.

Latihan 2

1. Selidiki apakah himpunan beserta operasi yang didefinisikan pada himpunan berikut

ini merupakan grup.



a. Didefinisikan operasi * pada R* dengan ab=
b

a

b. Didefinisikan operasi  pada R+ dengan ab= ab .

2. Misalkan S=R-{-1}. Didefinisikan operasi  pada S dengan ab=a+b+ab untuk setiap

a,bS.

a. Tunjukkan bahwa ,*S merupakan grup

b. Tentukan solusi dari (x2)(3x)=5.

3. Buktikan bahwa apabila ,*G grup dengan elemen identitas e dan berlaku xx=e

untuk setiap xG  maka G merupakan grup abelian.

4. Jika ,*G grup maka xG dinamakan elemen idempoten apabila xx=x. Tunjukkan

bahwa hanya terdapat satu elemen idempoten di G.

5. Misalkan ,*G grup. Didefinisikan apabila nZ+ maka an=aaa … a sebanyak n

faktor dan     a-n=a-1a-1…a-1 sebanyak n faktor. Tunjukkan  bahwa apabila ,*G

grup berhingga maka untuk setiap aG terdapat kZ+ sehingga ak=e.

6. Tunjukkan bahwa apabila (ab)2=a2b2 untuk a,b di grup G maka ab=ba.

7. Misalkan ,*G grup dan a,bG. Tunjukkan (ab)-1=a-1b-1 apabila ab=ba.

8. Jika ,*G grup dan abc=e untuk a,b,cG maka bca=e.



2.2
Subgrup

Sebelum pengkajian lebih dalam mengenai teori grup, terlebih dahulu perlu

kesepakatan mengenai penggunaan istilah dan simbol. Karena grup merupakan suatu

himpunan beserta satu buah operasi, maka simbol operasi dalam grup tersebut dapat

dihilangkan tanpa menimbulkan kerancuan. Dengan demikian penyebutan grup G

sebenarnya adalah  grup ,*G dengan  adalah operasi yang didefinisikan pada G.

Untuk a,bG penulisan  ab berarti ab atau a+b atau a.b dan sebagainya tergantung

operasi yang didefinisikan pada G.

Definisi 2.2.1

Jika G grup dan H G maka H dinamakan subgrup apabila H merupakan grup

terhadap operasi yang didefinisikan pada G.

Subgrup biasa disimbolkan dengan . Jadi HG berarti H merupakan subgrup G.

Setiap grup G minimal mempunyai dua subgrup yaitu {e} dan G. {e} disebut subgrup

trivial dan G disebut subgrup tak sejati (improper subgroup) dari G. Subgrup selain {e}

dan G dinamakan subgrup sejati.

Teorema 2.2.1

Diketahui G grup dan H G.



H subgrup G jika dan hanya jika

(i). H tertutup terhadap operasi pada G

(ii). eH

(iii). a-1H untuk setiap aH.

Bukti:

 Diketahui H subgrup G.

Jelas (i),(ii),(iii) dipenuhi.

 Diketahui (i),(ii),(iii).

Untuk menunjukkan H subgrup tinggal ditunjukkan berlakunya sifat asosiatif.

Tetapi karena HG dan sifat asosiatif berlaku pada G maka sifat asosiatif  berlaku

pula pada H.

Jadi terbukti bahwa H subgrup G.

Disamping Teorema 2.2.1, terdapat pula suatu sifat yang dapat digunakan untuk

menunjukkan apakah suatu himpunan bagian merupakan subgrup atau bukan.

Selengkapnya  dinyatakan dalam  teorema berikut:

Teorema 2.2.2

Diketahui G grup dan HG.

H subgrup G jika dan hanya jika ab-1H untuk setiap a,bH.

Bukti:



 Diketahui H subgrup G.

Ambil  sebarang  a,bH.

Karena  H  subgrup  maka  b-1H.

Akibatnya ab-1H.

 Diketahui ab-1H untuk setiap a,bH.

(i). Ambil sebarang aH.

Berdasarkan yang diketahui e=aa-1H.

Jadi H memuat elemen identitas.

(ii). Ambil  sebarang a,bH.

Berdasarkan  (i)  diperoleh eH.

Sesuai dengan yang diketahui, b-1 =eb-1H.

Akibatnya ab=a(b-1)-1H.

Jadi sifat tertutup dipenuhi di H.

(iii). Ambil sebarang aH.

Karena eH maka a-1=ea-1H.

Jadi setiap aH mempunyai invers di H.

(iv). Sifat asosiatif dipenuhi di H karena HG.

Dari (i) s/d (iv) dapat disimpulkan bahwa H subgrup G.



Contoh 2.2.1

,Q merupakan subgrup dari ,R .

,Z merupakan subgrup dari ,Q .

Contoh 2.2.2

H= 4,2,0 merupakan subgrup dari Z6 terhadap operasi penjumlahan.

Contoh 2.2.3

Misalkan F={ff:RR} dan F
~

={fFf(x)0 untuk setiap xR}. Didefinisikan operasi

+ pada F dan operasi  pada F
~

dengan aturan sebagai berikut:

(i). (f+g)(x)=f(x)+g(x) untuk setiap xR, dan

(ii).(fg)(x)=f(x)g(x) untuk setiap x R.

Maka ,F dan ,F
~

keduanya merupakan grup.  Misalkan A={fFf(0)=0} dan

B={f F
~ f(1)=1}. Maka ,A merupakan subgrup dari F dan ,B merupakan

subgrup dari F
~

.

Latihan 3
1. Perhatikan contoh 2.1.4. Diketahui Mn

*(R)={(aij) Mn(R)det(aij)=1} dan Mn
**(R)=

{(aij)Mn(R)det(aij)=-2}. Selidiki apakah keduanya subgrup dari Mn(R) terhadap

pergandaan matriks.



2. a. Buktikan bahwa jika G grup dan H,K subgrup dari G maka HK subgrup dari G.

b. Jika G grup dan {Hi|Hi subgrup dari G, iI} keluarga subgrup dari G maka


i

iH merupakan subgrup dari G. Buktikan.

3. Diketahui G grup abelian dan H,K subgrup di G. Buktikan bahwa

HK={hkhH,kK} merupakan subgrup di G.

4. Diketahui G grup komutatif dengan elemen identitas e dan H={xGx2=e}.

Tunjukkan bahwa H subgrup dari G.

5. Diketahui G grup dan HG, H. Buktikan jika H berhingga dan tertutup terhadap

operasi yang didefinisikan pada G maka H merupakan subgrup.

6. Misalkan G grup dan aG. Tunjukkan bahwa Ha={xGxa=ax} merupakan

subgrup dari G.

7. Misalkan G grup dan SG. Tunjukkan bahwa HS = {xGxs = sx untuk setiap sS}

merupakan subgrup dari G. Tunjukkan juga HG={xGxg=gx untuk setiap gG}

merupakan subgrup abelian di G. (HG dinamakan center dari G).



2.3
Grup Siklik

Misalkan G grup dan H subgrup G. Apabila aH maka a2=aaH, a3=a2aH,

… ,anH dan a-1H, a-2=a-1a-1H, … ,a-nH. Dengan demikian suatu subgrup yang

memuat a haruslah memuat an untuk setiap nZ. Hal tersebut mendasari terbentuknya

grup siklik.

Definisi 2.3.1

Grup G dinamakan grup siklik apabila terdapat aG sehingga G={annZ}.

Selanjutnya G={annZ} disimbolkan dengan a dan  elemen a dinamakan

pembangun (generator).



Contoh 2.3.1

G={3kkZ}={…,-3,0,3,…} membentuk grup siklik terhadap operasi penjumlahan

dengan generator 3. Untuk sebarang bilangan bulat n membentuk grup siklik nZ dengan

generator n.

Contoh 2.3.2

,Z5 merupakan grup siklik dengan generator 1 atau 2 atau 3 atau 4 .

Definisi 2.3.2

Diketahui G grup dan aG. Order dari a didefinisikan sebagai banyaknya elemen a

disimbolkan dengan o(a)= a . Jika a tak hingga maka dikatakan a berorder tak

hingga.

Berdasarkan Definisi 2.3.2 dapat ditunjukkan bahwa apabila aG dan o(a)=m

maka m merupakan bilangan bulat positif terkecil sehingga am=e.

Berikut ini disajikan beberapa sifat dari grup siklik.

Teorema 2.3.1

Setiap grup siklik merupakan grup abelian.

Bukti:



Misalkan G grup siklik dengan generator a.

Ambil sebarang x,yG.

Maka terdapat bilangan bulat m dan n sehingga x=am dan y=an.

Diperoleh xy=aman=am+n=an+m=anam=yx.

Jadi G grup abelian.

Pada himpunan semua bilangan bulat Z, berlaku suatu aturan yang dikenal

dengan algoritma pembagian.

Algoritma Pembagian

Jika m bilangan bulat positif maka untuk sebarang bilangan bulat n terdapat dengan

tunggal bilangan bulat q dan r sehingga n=mq+r dengan 0r<m.

Contoh 2.3.3

Misalkan diambil m=5.

Untuk n=19 dapat dinyatakan sebagai 19=5.3+4.

Untuk n=-3 dapat dinyatakan sebagai –3=5.(-1)+2.

Menggunakan bantuan algoritma pembagian dapat dibuktikan teorema berikut:



Teorema 2.3.2

Setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik.

Bukti:

Misalkan G grup siklik dengan generator a dan H subgrup dari G.

(i). Jika H={e} maka H= e .

Jadi H siklik.

(ii).Misalkan H{e}.

Maka terdapat anH.

Misalkan m adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga amH.

Ditunjukkan H= ma .

Ambil sebarang xH.

Karena HG maka x=ap untuk suatu bilangan bulat p.

Berdasarkan algoritma pembagian, terdapat bilangan bulat q dan r sehingga

p=mq+r dengan 0r<m.

Diperoleh  ap=amq+r

ap=amqar

ar=apa-mq

ar=ap(am)-q

Karena ap,amH dan H subgrup maka ap(am)-qH.



Jadi arH.

Karena m bilangan bulat positif terkecil sehingga amH dan 0r<m maka

haruslah r=0.

Dengan demikian p=mq.

Jadi x=amq=(am)q.

Jadi terbukti bahwa H= ma .

Berdasarkan (i) dan (ii) dapat disimpulkan bahwa setiap subgrup dari grup siklik

merupakan grup siklik.

Selanjutnya dikaji sifat-sifat grup siklik dikaitkan dengan faktor persekutuan

terbesar dua bilangan bulat.

Teorema 2.3.3

Jika r dan s bilangan bulat positif dan H = {nr+msn,mZ} maka H subgrup dari Z.

(Buktikan !)



Karena Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup siklik maka

berdasarkan Teorema 2.3.2  H merupakan grup siklik. Jadi H = {nr+msn,mZ}= d

untuk suatu dZ.

Definisi 2.3.3

Misalkan r dan s bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif d sehingga d ={nr+ms

n,mZ} dinamakan faktor persekutuan terbesar dari r dan s. Disimbolkan d = (r,s).

Definisi 2.3.3 mempunyai makna yang sama dengan faktor persekutuan terbesar

yang biasa dikenal pada bilangan bulat. Untuk melihat hubungan tersebut, misalkan d =

n1r+m1s untuk suatu n1,m1Z. Pemisalan d = n1r+m1s merupakan langkah yang sah

karena d d = {nr+ ms n,mZ}.

Diperoleh:

(i). Karena r = 1.r+0.s dan s = 0.r+1.s maka r,s d .

Akibatnya r = pd dan s = qd untuk suatu p,qZ.

Ini berarti bahwa dr dan ds, sehingga dapat dikatakan d adalah faktor

persekutuan dari a dan b.

(ii).Misalkan tZ dengan tr dan ts.

Maka t(n1r+m1s) = d.



Ini berarti bahwa untuk sebarang t faktor persekutuan dari a dan b maka td. Jadi d

merupakan faktor persekutuan yang terbesar.

Berdasarkan Definisi 2.3.3 dapat disimpulkan bahwa faktor persekutuan terbesar

dari dua buah bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari dua

bilangan tersebut. Jadi d = (r,s) = ar+bs untuk suatu a,bZ.

Latihan 4

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 selidiki apakah grup yang diberikan merupakan

grup siklik. Apabila merupakan grup siklik tentukan generatornya.

1. ,Z

2. ,R*

3. ,Z7

4. ,Z12

5. Mmxn={(aij)mxnaijR} terhadap penjumlahan matriks.

6. Tunjukkan bahwa Zp tidak mempunyai subgrup sejati apabila p bilangan prima.





2.4
Grup Permutasi

Grup permutasi merupakan salah contoh grup tidak komutatif dan merupakan

kajian yang menarik dalam pengkajian teori grup berhingga.

Definisi 2.4.1

Suatu permutasi dari himpunan A didefinisikan sebagai  pemetaan  bijektif dari A ke

A.

Contoh 2.4.1

Jika A={1,2,3,4} maka permutasi dari himpunan A antara lain:

 

Permutasi  dan  masing-masing dinotasikan dengan = 







4312

4321
dan

= 







3124

4321
.

Teorema 2.4.1

Misalkan A himpunan tak kosong dan SA={ permutasi dari A}. Maka SA

merupakan grup terhadap komposisi fungsi.

Bukti:

(i). Ambil sebarang 1,2SA.

Ditunjukkan 12SA.

Ambil sebarang a,bA dengan ab.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2

3

4



Diperoleh (12)(a)= 1(2(a)) dan (12)(b)= 1(2(b)).

Karena 2 injektif dan ab maka 2(a)2(b).

Karena 1 injektif dan 2(a)2(b) maka 1(2(a))1(2(b)).

Jadi (12)(a)(12)(b).

Dengan demikian 12 injektif.

Ambil sebarang aA.

Karena 1 surjektif maka terdapat bA sehingga 1(b)=a.

Karena bA dan 2 surjektif maka terdapat cA sehingga 2(c)=b.

Akibatnya (12)(c)=1(2(c))=1(b)=a.

Jadi untuk setiap aA terdapat cA sehingga (12)(c)=a.

Dengan demikian 12 surjektif.

Jadi 12SA.

(ii).Komposisi fungsi bersifat asosiatif (lihat contoh 1.2.4).

(iii).Misalkan :AA dengan (a)=a untuk setiap aA.

Jelas SA.

Ambil sebarang SA.

Diperoleh ()(a)=((a))=(a) dan ()(a)=((a))=(a) untuk setiap aA.

Jadi = untuk setiap SA.

Dengan demikian  merupakan elemen netral di SA.

(iv).Ambil sebarang SA.

Misalkan :a (a) untuk setiap aA.

Definisikan -1:AA dengan -1(a)=a apabila (a)=a.

Diperoleh (a)=a=(a)=(-1(a))=(-1)(a) dan (a)=a=-1(a)=-1((a))=(-1)(a)

untuk setiap a,aA.

Jadi -1=-1=.

Dengan demikian setiap elemen di SA mempunyai invers di SA.

Berdasarkan (i) s/d (iv) dapat disimpulkan  bahwa SA merupakan grup terhadap

komposisi fungsi.



Definisi 2.4.2

Jika A={1,2, … ,n} maka grup yang memuat semua permutasi dari A dinamakan grup

simetri pada n unsur dan disimbokan dengan Sn.

Grup simetri Sn memuat elemen sebanyak n!=n(n-1)(n-2)…2.1. Terdapat

hubungan yang menarik antara Sn dengan transformasi rotasi dan releksi (pencerminan)

pada segi-n beraturan. Perhatikan gambar berikut:

3                                                        3

g2 g1

1                               2                       1 2

g3

Misalkan:  (i). 0,1,2 adalah rotasi dengan pusat O dan besar sudut  masing-masing

00,1200 dan 2400

(ii).1,2,3 masing-masing adalah refleksi terhadap garis g1,g2 dan g3.

Dengan menggunakan notasi permutasi dapat dituliskan:

0= 







321

321
1= 








231

321

1= 







132

321
2= 








123

321

2= 







213

321
3= 








312

321

Hasil operasi keenam permutasi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

.O



o 0 1 2 1 2 3

0 0 1 2 1 2 3

1 1 2 0 3 1 2

2 2 0 1 2 3 1

1 1 2 3 0 1 2

2 2 3 1 2 0 1

3 3 1 2 1 2 0

Tabel 2

Kedua jenis permutasi tersebut (jenis rotasi dan jenis refleksi) membentuk grup

dihedral ketiga yang disimbolkan dengan D3. Rotasi dan refleksi pada segi-n beraturan

membentuk grup dihedral ke-n dan disimbolkan dengan Dn.

Definisi 2.4.3

Misalkan  permutasi dari himpunan A.

(i). Untuk aA orbit dari a terhadap  disimbolkan Oa, didefinisikan sebagai Oa,=

{n(a)nZ}

(ii). Oa, untuk semua aA dinamakan orbit dari .

Contoh 2.4.2

Misalkan = 







82147653

87654321
di S8.

(i). O1,={n(1)nZ}={1,3,6}= O3,=O6,.

O2,={n(2)nZ}={2,5,4,7}= O5,=O4,=O7,.

O8,={n(8)nZ}={8}.

(ii).Orbit dari  adalah {1,3,6},{2,5,4,7},{8}.



Definisi 2.4.4

Suatu permutasi Sn dinamakan cycle apabila  paling banyak mempunyai satu orbit

yang memuat elemen lebih dari satu. Panjang cycle didefinisikan sebagai banyaknya

elemen dalam orbit terbesar.

Berdasarkan Definisi 2.4.4, suatu permutasi Sn dinamakan cycle apabila:

(i).  tidak mempunyai orbit yang memuat lebih dari satu elemen, atau

(ii). hanya mempunyai satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen.

Contoh 2.4.3

(i). = 







564213

654321
di S6 mempunyai orbit {1,3,2}, {4}, {5,6}.  bukan cycle

karena terdapat dua orbit yang memuat lebih dari satu elemen yaitu {1,3,2} dan

{5,6}.

(ii). = 







51423

54321
di S5 mempunyai orbit {1,3,4}, {2}, {5}.  merupakan cycle

karena tepat mempunyai satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen yaitu

{1,4,3}.

(iii). = 







4321

4321
di S4 mempunyai orbit {1},{2},{3},{4}.  merupakan cycle

karena tidak mempunyai orbit yang memuat lebih dari satu elemen.

Suatu cycle disimbolkan dengan (a1,a2,…,an) yang berarti a1a2, a2a3, … ,an-

1an, ana1. Pada Contoh 2.4.3(ii), cycle S5 disimbolkan dengan =(1,3,4) yang

berarti 13, 34, 41, 22,55. Cycle S4 pada Contoh 2.4.3(iii), disimbolkan

dengan =(1) atau =(2) atau =(3) atau =(4). Cycle dalam suatu permutasi terbentuk

dari orbit yang dihasilkan dari permutasi tersebut. Karena di dalam cycle, urutan

diperhatikan sedangkan pada orbit urutan tidak diperhatikan, maka pada contoh 2.4.3(ii)

orbit {1,3,4}={1,4,3}={4,1,3} dan seterusnya, tetapi cycle yang terbentuk dari permutasi

tersebut adalah (1,3,4). Cycle (1,3,4) mempunyai arti yang sama dengan (4,1,3) dan



(3,4,1) tetapi tidak dapat disimbolkan dengan (3,1,4). Dua buah cycle dinamakan saling

asing apabila berasal dari dua orbit yang saling asing.

Teorema 2.4.2

Setiap permutasi  dari himpunan berhingga dapat dinyatakan sebagai hasil kali cycle

yang saling asing.

Bukti:

Misalkan O1,O2, … ,Or adalah orbit-orbit dari .

Jelas OiOj= apabila ij.

Dibentuk cycle i, i=1,2,…,r dengan i(x)=

Ditunjukkan =12…r.

Ambil sebarang xA.

Maka xOk untuk tepat satu nilai k.

Diperoleh (12…r)(x) =(12…k-1kk+1…r)(x)

=12…k-1(k(x))

=k(x)

=(x).

Jadi =12…r.

Karena O1,O2, … ,Or saling asing maka 1,2, …,r merupakan cycle yang saling asing.

Pada umumnya, pergandaan (perkalian) permutasi tidak bersifat komutatif. Tetapi

khusus cycle-cycle yang saling asing hasil perkaliannya bersifat komutatif. Dengan

demikian, urutan orbit-orbit O1,O2, … ,Or yang kemudian membentuk cycle-cycle 1,2,

…,r sebagaimana dituliskan pada pembuktian Teorema 2.4.2 tidak diperhatikan.

Definisi 2.4.5

Suatu cycle dengan panjang 2 dinamakan transposisi.

Contoh 2.4.4

(x) apabila xOi
x      apabila xOi



Sikel =(3,5)S6 merupakan transposisi. Dalam S6, =(3,5)= 







634521

654321
.

Setiap cycle dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi-transposisi dengan aturan

(a1,a2,…,an)=(a1,an)(a1,an-1)…(a1,a2). Aturan tersebut berlaku karena pada ruas kanan

a1a2, a2a3,…,ana1. Demikian pula pada ruas kiri a1a2, a2a3,…,ana1. Untuk

cycle identitas  dapat dinyatakan sebagai =(1,2)(2,1)=(1,3)(3,1)=(2,5)(5,2) dan

sebagainya.

Teorema 2.4.3

Jika Sn dan  transposisi di Sn maka banyak orbit dari  dan banyaknya orbit dari

 berbeda 1.

Bukti:

Misalkan =(i,j).

Kasus 1: i dan j berada pada orbit yang berlainan dari .

Misalkan terdapat m orbit dari  yang menghasilkan m cycle saling asing 1,2,

…,m.

Maka =1,2, …,m.

Karena perkalian cycle saling asing bersifat komutatif maka dapat dimisalkan i

berada pada 1 dan j berada pada 2.

Dengan demikian  =(x1,x2,…,xp-1,i,xp+1,…,xq)(y1,y2,…,yr-1,j,yr+1,…,ys)3…m.

Diperoleh =(i,j)(x1,x2,…,xp-1,i,xp+1,…,xq)(y1,y2,…,yr-1,j,yr+1,…,ys)3…m.

=( y1,y2,…,yr-1,i, xp+1,…,xq,x1,x2,…,xp-1,j, yr+1,…,ys)3…m.

Jadi banyaknya orbit dari  dengan banyaknya orbit dari  berbeda satu.

Kasus 2: i dan j berada pada orbit yang sama dari .

Seperti  pada kasus 1, misalkan =1,2, …,m.

Misalkan i dan j berada pada 1.

Maka =(x1,x2,…,xp-1,i,xp+1,…,xq,xr-1,j,xr+1,…,xs)2…m.

Diperoleh =(i,j)(x1,x2,…,xp-1,i,xp+1,…,xr-1,j,xr+1,…,xs)2…m



=( x1,x2,…,xp-1,j,xr+1,…, xs)( xp+1,…,xq,xr-1,i)2…m.

Jadi banyaknya orbit dari  dengan banyaknya orbit dari  berbeda satu.

Berdasarkan kasus 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa banyaknya orbit dari  dan

banyaknya orbit dari  berbeda 1.

Berdasarkan Teorema 2.4.3 dapat ditunjukkan bahwa setiap permutasi hanya

dapat dinyatakan sebagai hasil kali sejumlah ganjil saja atau sejumlah genap saja

transposisi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dituangkan dalam teorema berikut:

Teorema 2.4.4

Tidak ada permutasi di Sn yang dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah ganjil

sekaligus sejumlah genap transposisi.

Bukti:

Andaikan terdapat Sn yang dapat diekspresikan sebagai hasil kali dari sejumlah ganjil

sekaligus sejumlah genap transposisi.

Maka terdapat transposisi i,jSn sehingga:

(i). =12…2m+1 untuk suatu bilangan bulat positif m, dan

(ii). =12…2n untuk suatu bilangan bulat positif n.

Karena setiap permutasi mempunyai invers maka dari (i) dan (ii) diperoleh:

(i).  -1=(2m+1)
-1(2m)-1…(2)

-1(1)
-1

(ii).  -1=(2n)
-1(2n-1)

-1…(2)
-1(1)

-1.

Dengan mengalikan (i) dan (ii) diperoleh:

=-1=(12…2m+1)(2n)
-1(2n-1)

-1…(2)
-1(1)

-1.

Hal ini menunjukkan bahwa  dapat diekspresikan sebagai sejumlah ganjil transposisi.

Dengan mengalikan kedua ruas dengan  diperoleh:

==(12…2m+1)(2n)
-1(2n-1)

-1…(2)
-1(1)

-1.

Berdasarkan Teorema 2.4.3, banyaknya orbit dari  dengan banyaknya orbit dari 

berbeda satu, sehingga  mempunyai orbit sejumlah genap sekaligus sejumlah ganjil.



Kontradiksi dengan banyaknya orbit dari  adalah n yang sudah dapat ditentukan ganjil

atau genap.

Definisi 2.4.6

Suatu permutasi dari himpunan berhingga dikatakan:

(i). Permutasi genap apabila dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah genap
transposisi

(ii). Permutasi ganjil apabila dapat diekspresikan sebagai hasil kali sejumlah ganjil

trasposisi.

Contoh 2.4.5

Permutasi identitas  di Sn merupakan permutasi genap karena =(1,2)(2,1). Jika n=1

maka  tidak dapat diekspresikan sebagai perkalian transposisi, tetapi disepakati  sebagai

permutasi genap. Permutasi =(1,3,5,6)(2,7,4) di S7 dapat dinyatakan sebagai

=(1,3,5,6)(2,7,4)= (1,6)(1,5)(1,3)(2,4)(2,7). Sehingga  merupakan permutasi ganjil.

Teorema 2.4.5

Jika n2 maka banyaknya permutasi genap dan permutasi ganjil di Sn sama.

Bukti:

Misalkan An={Sn permutasi genap} dan Bn={Sn permutasi ganjil}.

Ambil =(1,2).

Definisikan :AnBn dengan ()= untuk setiap An.

Karena  permutasi genap maka berdasarkan Teorema 2.4.3, =(1,2) merupakan

permutasi ganjil. Dengan demikian jelas bahwa Bn.

(i). Ambil sebarang ,An dengan ()=().

Maka (1,2)=(1,2).

Karena Sn grup maka =.

Jadi  injektif.

(ii).Ambil sebarang Bn.



Berdasarkan Teorema 2.4.3, -1An.

Diperoleh (-1) = (-1) = .

Jadi  surjektif.

Berdasarkan (i) dan (ii) dapat disimpulkan bahwa  bijektif sehingga terbukti An dan Bn

mempunyai anggota yang sama banyak.

Karena hasil kali dua permutasi genap merupakan permutasi genap dan invers

dari permutasi genap juga merupakan permutasi genap maka An membentuk subgrup.

Selanjutnya An dinamakan grup alternating pada n simbol.

Latihan 5

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, tentukan semua orbit dari permutasi yang

diberikan:

1. 







45213

54321
S5.

2. 







57621483

87654321
S8.

3. :ZZ dengan (n)=n+1 untuk setiap nZ.

4. : ZZ dengan (n)=n-2 untuk setiap nZ.

5. :ZZ dengan (n)=n+3 untuk setiap nZ.

6. Tuliskan permutasi pada soal nomor 1 dan 2 sebagai hasil kali cycle saling asing.

7. Tentukan hasil kali cycle di S8 berikut ini:

a. (2,3,6)(4,1)(5,8,7)

b. (1,3)(8,5,6)

8. Nyatakan permutasi berikut sebagai hasil kali transposisi dan tentukan apakah

merupakan permutasi genap atau ganjil:

a.  = 







532641

654321
S6



b.  = 







63842157

87654321
S8.

9. Misalkan G grup permutasi pada A. Didefinisikan relasi  pada A dengan xy jika

dan hanya jika g(x)=y untuk suatu gG. Buktikan bahwa relasi  tersebut

merupakan relasi ekivalen.

10. Misalkan G grup dan aG. Tunjukkan bahwa a:GG dengan a(g)=ag untuk setiap

gG merupakan permutasi pada G.

11. Perhatikan soal nomor 10. Tunjukkan bahwa H={aaG} merupakan subgrup di

SG.



3.1
Koset



Pemahaman mengenai koset diperlukan untuk mengkaji keterkaitan antara order

suatu grup dengan order subgrup. Keterkaitan tersebut akan dibahas pada bagian 3.2 sub

bab yang mengkaji  Teorema Lagrange.

Teorema 3.1.1

Misalkan G grup dan H subgrup dari G. Didefinisikan relasi L dan R pada G

dengan aturan:

(i). aL b jika dan hanya jika a-1bH

(ii). aR b jika dan hanya jika ab-1H.

Maka L dan R merupakan relasi ekivalen.

Buktikan.

Perhatikan L pada Teorema 3.1.1. Karena relasi tersebut merupakan relasi

ekivalen maka berdasarkan Teorema 1.1.1, terbentuk partisi pada G. Namakan klas

ekivalensi (sel) yang memuat a adalah aH. Diperoleh:

aH = {xGxL a}

= {xGx-1aH}

= {xGx-1a = ho untuk suatu hoH}

= {xGa-1x = ho
-1 untuk suatu hoH}

= {xGx = aho
-1 untuk suatu hoH}

= {ahhH}.

Koset dan Teorema Lagrange3



Berdasarkan penalaran yang serupa, R menghasilkan partisi dengan klas ekivalensi yang

memuat a adalah Ha = {hahH}. Kedua himpunan tersebut dinamakan koset.

Pengertian mengenai koset, dinyatakan dalam definisi berikut:

Definisi 3.1.1

Misalkan G grup, H subgrup dari G dan aG.

(i). aH = {ahhH} dinamakan koset kiri dari H yang memuat a, dan

(ii). Ha = {hahH} dinamakan koset kanan dari H yang memuat a.

Apabila G grup abelian maka ha=ah untuk setiap a,hG. Akibatnya, dalam grup

abelian selalu berlaku Ha = aH untuk setiap aG.

Contoh 3.1.1

,Z6 merupakan grup abelian. H={ 4,2,0 } subgrup dari Z6. Koset yang terbentuk

dari H adalah:

0 +H= 2 +H= 4 +H=H={ 4,2,0 }

1 +H= 3 +H= 5 +H={ 5,3,1 }

Karena Z6 merupakan grup abelian maka koset kanan sama dengan koset kiri.

Contoh 3.1.2

Perhatikan Tabel 2 halaman 27. H= 1 merupakan subgrup di S3. Koset yang terbentuk

dari H adalah:

Koset Kiri Koset Kanan

H={0,1}

1H={1,3}

2H={2,2}

H={0,1}

H1={1,2}

H2={2,3}

Grup permutasi bukan grup komutatif sehingga terdapat koset kanan yang tidak sama

dengan koset kiri.



Teorema 3.1.2

Misalkan G grup dan H subgrup dari G. Maka,

(i). aH=H jika dan hanya jika aH

(ii). aH=bH jika dan hanya jika a-1bH

Bukti:

(i).  Misalkan aH=H.

Karena a=aeaH dan aH=H maka aH.

 Misalkan aH.

Dibentuk aH.

Ambil sebarang xaH.

Maka x=ah1 untuk suatu h1H.

Karena a,h1H maka x=ah1H.

Jadi aHH.

Sebaliknya, ambil sebarang hH.

Karena aH maka a-1hH.

Akibatnya a-1h=h2 untuk suatu h2H.

Diperoleh a-1h=h2 a(a-1h)=ah2

(aa-1)h=ah2

eh=ah2

h=ah2aH.

Jadi HaH.

Berdasarkan aHH dan HaH dapat disimpulkan aH=H.

(ii). Latihan 6 nomor 9.



3.2
Teorema Lagrange

Teorema 3.2.1

Jika H subgrup dari G maka setiap koset kiri dan koset kanan dari H mempunyai

elemen yang sama banyak dengan H.

Bukti:

Buat pemetaan :HgH dengan (h)=gh untuk setiap hH.

Ditunjukkan  bijektif.

(i). Ambil sebarang h1,h2H dengan (h1)=(h2).

Maka gh1=gh2.

Berdasarkan hukum kanselasi kiri diperoleh h1=h2.

Jadi apabila (h1)=(h2) maka h1=h2 sehingga  injektif.

(ii).Ambil sebarang ygH.

Maka y=gh0 untuk suatu h0H.

Pilih x=h0.

Diperoleh (x)=(h0)=gh0=y.

Jadi untuk setiap ygH terdapat xH dengan (x)=y, sehingga  surjektif.

Berdasarkan (i) dan (ii) dapat disimpulkan bahwa  bijektif sehingga H dan gH

mempunyai elemen yang sama banyak. Dengan cara serupa dapat ditunjukkan bahwa H

juga mempunyai elemen yang sama banyaknya dengan Hg untuk setiap gG.

Perhatikan Contoh 3.1.1 dan 3.1.2. Setiap koset dari H mempunyai elemen yang

sama banyaknya dengan elemen H.



Teorema Lagrange

Misalkan G grup berhingga dan H subgrup dari G. Maka order dari H membagi habis

order dari G.

Bukti:

Misal G =n dan H =m.

Karena G berhingga maka terdapat sejumlah berhingga koset kiri dari H, namakan g1H,

g2H, … ,grH.

Berdasarkan Teorema 3.2.1 Hg...HgHg r21  =m.

Karena giH membentuk partisi pada G maka:

Hg...HgHg r21  =n

 m + m + … + m =n

r

rm = n.

Jadi mn.

Terdapatnya kaitan antara order dari suatu grup dengan order dari subgrupnya

sebagaimana dinyatakan dalam Teorema Lagrange, memunculkan sifat-sifat berikut:

Teorema 3.2.2

Setiap grup berorder prima merupakan grup siklik.

Bukti:

Misalkan G grup dengan elemen identitas e dan G =p dengan p prima.

Karena p prima maka p2.

Akibatnya G memuat elemen a dengan ae.

Dibentuk a ={annZ}.

Maka a merupakan subgrup dari G.



Karena e,a a maka a 2.

Misal a =q.

Berdasarkan Teorema Lagrange diperoleh qp.

Karena q2 dan p prima maka q=p.

Jadi a =G sehingga terbukti bahwa G merupakan grup siklik.

Teorema 3.2.3

Misalkan G grup berhingga dan aG. Maka o(a) G

Buktikan.

Latihan 6

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, tentukan semua koset yang terbentuk.

1. Subgrup 3 dari Z6.

2. Subgrup 4 dari Z12.

3. Subgrup 2 dari S3 pada Contoh 3.1.2

4. Subgrup 2 dari S3 pada Contoh 3.1.2

5. 3Z dari Z.

6. Buktikan Teorema 3.1.1.

7. Jika G grup berhingga dengan order n maka an = e untuk setiap aG. Buktikan!

8. Misalkan H dan K subgrup dari G. Didefinisikan relasi  pada G dengan ab jika

dan hanya jika a=hbk untuk suatu hH, kK.

a. Buktikan bahwa  merupakan relasi ekivalen.

b. Tentukan klas ekivalensi yang memuat aG.

(Catatan:Klas-klas ekivalensi yang terbentuk dinamakan koset ganda (double cosets))

9. Buktikan Teorema 3.1.2 (ii)



4.1
Subgrup Normal

Definisi 4.1.1

Misalkan G grup, H subgrup dari G. H dinamakan subgrup normal apabila aH=Ha

untuk setiap aG.

Contoh 4.1.1

Setiap subgrup dari grup abelian merupakan subgrup normal. H pada Contoh 3.1.1

merupakan subgrup normal sedangkan H pada Contoh 3.1.2 bukan subgrup normal.

Contoh 4.1.2

D=
















Rb,a

b0

0a
merupakan subgrup normal dari ),R(M2 .

Contoh 4.1.3

M={(aij)aijR, det(aij)=1} merupakan subgrup normal dari ),R(M*
n .

Untuk menunjukkan suatu subgrup merupakan subgrup normal atau tidak, dapat

digunakan ekivalensi berikut:

Teorema 4.1.2

Misalkan G grup dan H subgrup  dari G. Ketiga pernyataan berikut ekivalen:

(i). ghg-1H untuk setiap gG, hH

(ii). gHg-1=H untuk setiap gG

(iii). gH=Hg untuk setiap gG.

Subgrup Normal dan Grup Faktor4



Bukti:

(i)(ii). Diketahui ghg-1H untuk setiap gG, hH.

 Ambil sebarang xgHg-1.

Maka x=gh1g
-1 untuk suatu h1H.

Berdasarkan (i) diperoleh x = gh1g
-1H.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gHg-1H … ()

 Ambil sebarang yH.

Berdasarkan (i) diperoleh gyg-1H.

Jadi gyg-1 = h2 untuk suatu h2H.

Diperoleh gyg-1 = h2  y =g-1h2g

 y =(g-1)h2(g
-1)-1

Karena gG maka g-1G.

Berdasarkan (i) diperoleh y = (g-1)h2(g
-1)-1gHg-1.

Jadi dapat disimpulkan bahwa H  gHg-1… ()

Berdasarkan () dan () terbukti bahwa gHg-1 = H.

Buktikan (ii)(iii) dan (iii)(i).

4.2
Grup Faktor

Misalkan G grup dan H subgrup dari G. Apabila H merupakan subgrup normal

maka koset kiri dan koset kanan dari H selalu sama. Misalkan didefinisikan operasi antar

koset sebagai berikut:

(aH)(bH) = abH

Operasi antar koset tersebut akan terdefinisi dengan baik (well defined) apabila H

merupakan subgrup normal sebagaimana dinyatakan dalam teorema berikut:



Teorema 4.2.1

Misalkan G grup dan H subgrup dari G. Operasi (aH)(bH)=abH terdefinisi dengan baik

jika dan hanya jika gH=Hg untuk setiap gG.

Bukti:

 Misalkan (aH)(bH)=abH terdefinisi dengan baik untuk setiap a,bG.

Ambil sebarang gG.

Terbentuk gH dan Hg.

Ditunjukkan gH=Hg.

 Ambil sebarang xgH.

Maka x=gh1 untuk suatu h1H.

Akibatnya xH = (gh1)H = gH.

Diperoleh:

(i). (xH)(g-1H) = (xg-1)H

(ii).(gH)(g-1H) = (gg-1)H = eH = H.

Karena operasi antar koset terdefinisi dengan baik maka haruslah xg-1H.

Diperoleh xg-1H  xg-1 = h2 untuk suatu h2H.

 x =h2gHg.

Jadi dapat disimpulkan gHHg … ()

 Ambil sebarang yHg.

Maka y = h3g untuk suatu h3H.

Akibatnya Hy = H(h3g) = Hg.

Diperoleh:

(i). (Hg-1)(Hy) = H(g-1y)

(ii).(Hg-1)(Hg) = H(g-1g) = He = H.

Karena operasi antar koset terdefinisi dengan baik maka haruslah g-1yH.

Diperoleh g-1yH  g-1y = h4 untuk suatu h4H.

 y =gh4gH.

Jadi dapat disimpulkan HggH … ().

Berdasarkan () dan () dapat disimpulkan bahwa gH = Hg untuk setiap gG.

 Misalkan gH=Hg untuk setiap gG.



Ditunjukkan operasi (aH)(bH)=abH terdefinisi dengan baik.

Artinya apabila aH=aH dan bH=bH maka abH=abH.

Diketahui aH=aH dan bH=bH.

Karena a=ae dan b=be dengan eH maka aaH dan bbH.

Akibatnya aaH dan bbH.

Jadi a=ah1 dan b=bh2 untuk suatu h1,h2H.

Diperoleh ab=(ah1)(bh2)=a(h1b)h2=a(bh1)h2=(ab)(h1h2)abH.

Karena ababH maka abH = abH.

Jadi operasi (aH)(bH) = abH terdefinisi dengan baik.

Selanjutnya dihimpun semua koset dari H ke dalam himpunan G/H. Terbentuk

G/H={gHgG}={HggG}.

Teorema  4.2.2

Jika G grup  dan H subgrup normal dari G maka G/H dengan operasi (aH)(bH)=abH

membentuk grup.

Buktikan.

Definisi 4.2.1

Grup G/H terhadap operasi pada Teorema 4.2.2 dinamakan grup faktor dari G modulo

H.

Contoh 4.2.1

Z merupakan grup abelian terhadap penjumlahan dan nZ subgrup normal dari Z.

Terbentuk grup faktor Z/nZ = {a+nZaZ}.

Misalkan pada contoh 4.2.1 diambil n=5. Diperoleh Z/5Z={a+5ZaZ}={5Z,

1+5Z, 2+5Z, 3+5Z, 4+5Z}. Z/5Z merupakan grup faktor berorder 5.



Latihan 7

1. Tentukan elemen-elemen dan order dari Z6/ 3 .

2. Tentukan order dari 3+ 4 di Z8/ 4

3. Buktikan bahwa An subgrup normal dari Sn.

4. Tunjukkan bahwa irisan dari subgrup normal dari G merupakan subgrup normal dari

G.

5. Misalkan N,H subgrup dari G dengan NHG dan N normal di G. Buktikan bahwa

H/N subgrup normal dari G/N jika dan hanya jika H subgrup normal dari G.

6. Tunjukkan bahwa jika G siklik maka G/H siklik.



5.1
Homomorfisma Grup



Definisi 5.1.1

Misalkan G dan G grup. Pemetaan :GG dinamakan homomorfisma grup

apabila (ab)=(a)(b) untuk setiap a,bG.

Perhatikan bahwa ab pada ruas kiri merupakan operasi biner pada grup G

sedangkan (a)(b) merupakan operasi biner pada grup G.

Contoh 5.1.1

,Z dan  ,R keduanya merupakan grup. Didefinisikan :ZR+ dengan (n)=2n

untuk setiap nZ. Jelas  merupakan fungsi dan (m+n)=2m+n=2m.2n=(m)(n). Jadi 

merupakan homomorfisma grup.

Contoh 5.1.2

),R(M*
n dan ,R* merupakan grup. Didefinisikan :Mn

*R* dengan (aij)=det(aij)

untuk setiap (aij)Mn
*. merupakan homomorfisma grup (Buktikan).

Untuk sebarang dua grup G dan G dengan e elemen netral di G selalu terdapat

homomorfisma grup dengan mendefinisikan (g)=e untuk setiap gG. Homomorfisma

tersebut dinamakan homomorfisma trivial. Demikian pula untuk setiap grup G, pemetaan

:GG dengan (g) = g untuk setiap gG merupakan homomorfisma grup.

Homomorfisma Grup5



Definisi 5.1.2

Misalkan :GG homomorfisma  grup.

(i).  dinamakan monomorfisma apabila  injektif

(ii).  dinamakan epimorfisma apabila  surjektif

(iii). dinamakan isomorfisma apabila  bijektif

(iv).  dinamakan endomorfisma apabila G=G

(v).  dinamakan automorfisma apabila G=G dan  bijektif.

Contoh 5.1.3

 pada contoh 5.1.1 merupakan monomorfisma,  pada contoh 5.1.2 merupakan epimorfisma, :Z2Z

dengan (n)=2n untuk setiap nZ merupakan isomorfisma, :GG dengan (g)=e untuk setiap g di grup G

merupakan endomorfisma dan :GG dengan (g)=g untuk setiap g di grup G merupakan automorfisma.

Teorema 5.1.1

Jika :GG epimorfisma dan G grup abelian maka G juga merupakan grup abelian.

Bukti:

Ambil sebarang y1,y2G.

Karena  surjektif maka terdapat x1,x2G sehingga (x1)=y1 dan (x2)=y2.

Diperoleh y1y2 = (x1)(x2) = (x1x2) = (x2x1) = (x2)(x1) = y2y1.

Jadi G grup abelian.

Teorema 5.1.2

Jika :GG epimorfisma dan G grup siklik  maka G juga merupakan grup siklik.

Buktikan.



5.2
Sifat-Sifat Homomorfisma Grup



Sebelum mengkaji sifat-sifat homomorfisma grup, perlu melihat kembali

beberapa pengertian berikut:

Definisi 5.2.1

Diketahui himpunan A,B,X,Y dengan AX dan BY. Misalkan :XY pemetaan.

Maka,

(i). Bayangan (image) dari A oleh  didefinisikan (A)={(a)aA}

(ii). Prapeta (invers image) dari B oleh  didefinisikan -1(B)={xX(x)B}

(iii).(X)={(x)xX} dinamakan range atau bayangan dari X oleh  dan

disimbolkan dengan Im().

Menggunakan istilah sebagaimana dinyatakan dalam Definisi 5.2.1 dapat

dibuktikan teorema berikut:

Teorema  5.2.1

Misalkan :GG homomorfisma grup.

(i). Jika e elemen identitas di G maka (e)=e dengan e elemen identitas di G.

(ii). Jika aG maka (a-1)=[(a)]-1.

(iii).Jika H subgrup dari G maka (H) subgrup G.

(iv). Jika K subgrup dari G maka -1(K) subgrup dari G.

Bukti:

(i). Ambil sebarang aG.

Diperoleh (a)=(ae)

 (a)=(a)(e)

 [(a)]-1(a)=([(a)]-1(a))(e)

 e = e(e)

 e = (e)



Terbukti bahwa (e)=e.

Buktikan (ii),(iii),(iv).

Karena {e} subgrup di G maka berdasarkan Teorema 5.2.1 (iv), -1({e})

merupakan subgrup dari G.

Definisi 5.2.2

Jika :GG homomorfisma grup maka -1({e})={xG(x)=e} dinamakan kernel

dari  dan disimbolkan dengan Ker().

Contoh 5.2.1

Misalkan F={ff:RR} dan D={fFf mempunyai turunan pada R}. Jelas bahwa F dan

D merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Didefinisikan :DF dengan (f)=f

untuk setiap fD.   Jika f0 menyatakan fungsi nol di F maka Ker() = {fDf=f0} =

{fDf(x)=c, cR}.

Teorema 5.2.2

Jika :GG homomorfisma grup  maka Ker() merupakan subgrup normal dari G.

Bukti:

Karena {e} subgrup di G maka berdasarkan Teorema 5.2.1 (iv), Ker()=-1({e})

merupakan subgrup dari G.

Untuk menunjukkan bahwa Ker() normal di G, berdasarkan Teorema 4.1.2 cukup

ditunjukkan ghg-1Ker() untuk setiap gG dan hKer().

Ambil sebarang gG dan hKer().

Diperoleh (ghg-1) = (g)(h)(g-1)

= (g)e[(g)]-1

= (g)[(g)]-1

= e.

Jadi ghg-1Ker() sehingga terbukti bahwa Ker() normal di G.



Teorema 5.2.3

Jika :GG homomorfisma grup  dengan Ker()=H maka untuk setiap aG berlaku

-1((a))= {xG(x)=(a)} = Ha = aH.

Buktikan.

Teorema 5.2.4

Misalkan :GG homomorfisma grup. Diperoleh  injektif jika dan hanya jika

Ker()={e}.

Bukti:

 Diketahui  injektif.

Ambil sebarang xKer().

Maka (x)=e.

Karena  homomorfisma maka (e)=e.

Diperoleh (x) = (e).

Karena  injektif maka x = e.

Jadi untuk sebarang xKer() diperoleh x=e, sehingga terbukti Ker()={e}.

 Diketahui Ker() = {e}.

Misalkan a,bG dengan (a)=(b).

Diperoleh (a)[(b)]-1=e

 (a)(b-1)=e

 (ab-1)=e

 ab-1Ker()

 ab-1=e

 a=b.

Jadi untuk setiap a,bG dengan (a)=(b) mengakibatkan a=b, sehingga dapat
disimpulkan bahwa  injektif.

Perhatikan definisi 5.1.2. Suatu homomorfisma grup  dikatakan isomorfisma

apabila  bijektif. Dua buah struktur aljabar G dan G dinamakan isomorfik (disimbolkan



dengan ) apabila dapat dibentuk suatu isomorfisma antara kedua grup tersebut.  pada

contoh 5.1.3 merupakan isomorfisma sehingga Z2Z. Grup ,R dan  ,R isomorfik

karena dapat dibentuk :RR+ dengan (a)=10a untuk setiap aR yang merupakan

suatu isomorfisma grup.

Teorema 5.2.5

(Teorema Utama Homomorfisma Grup)

Jika :GG homomorfisma grup  dengan Ker() = H maka G/H(G).

Bukti:

Definisikan :G/H(G) dengan (gH)=(g) untuk setiap gG.

(i). Ambil sebarang g1H, g2HG/H dengan g1H=g2H.

Diperoleh g1H=g2H  g1g2
-1H

 (g1g2
-1)=e

 (g1)(g2
-1)=e

 (g1)[(g2)]
-1=e

 (g1)=(g2)

 (g1H)=(g2H)

Jadi  merupakan pemetaan.

(ii). Ambil sebarang g1H, g2HG/H.

Diperoleh ((g1H)(g2H))=(g1g2H)=(g1g2)=(g1)(g2)=(g1H)(g2H).

Jadi  merupakan homomorfisma grup.

(iii). Misalkan g1H, g2HG/H dengan g1Hg2H.

Diperoleh g1Hg2H  g1g2
-1H

 (g1g2
-1)e

 (g1)(g2
-1)e

 (g1)[(g2)]
-1e

 (g1)(g2).

 (g1H)(g2H).



Jadi  injektif.

(iv). Ambil sebarang y(G).

Maka terdapat xG sehingga (x)=y.

Karena xG maka xHG/H.

Diperoleh (xH)=(x)=y.

Jadi  surjektif.

Berdasarkan (i) s/d (iv) diperoleh  merupakan isomorfisma. Jadi terbukti bahwa

G/H(G).

Berdasarka Teorema 5.2.5, untuk menunjukkan grup faktor G/H isomorfik dengan

grup G, cukup ditunjukkan adanya epimorfisma :GG dengan Ker()=H.

Contoh 5.2.2

Z/nZZn.

Bukti:

Definisikan :ZZn dengan (x)= x untuk setiap xZ.

(i). Jika a,bZ dengan a=b maka (a)= ba  =(b).

Jadi  merupakan pemetaan.

(ii). Jika a,bZ maka (a+b)= ba  = ba  =(a)+(b).

Jadi  homomorfisma grup.

(iii). Ambil sebarang yZn.

Maka yZ.

Diperoleh (y)= y .

Jadi  surjektif.

(iv). Ker() = {xZ(x)= 0 }

= {xZ 0x  }

= {xZx=nk, kZ}

= {nkkZ}

= nZ.

Diperoleh  epimorfisma dengan Ker()=nZ sehingga berdasarkan Teorema Utama Homomorfisma Grup

dapat disimpulkan bahwa Z/nZZn.
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Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 selidiki apakah pemetaan yang didefinisikan merupakan

homomorfisma grup.

1. :ZR, (n)= n untuk setiap nZ.

2. :SnZ2, ()=

3. G grup dan g:GG, g(x)=gx untuk setiap xG.

4. G grup dan g:GG, g(x)=gxg-1 untuk setiap xG.

5. G grup dan :GG, (g)=g-1 untuk setiap gG.

6. Tunjukkan jika :GH dan :HK homomorfisma grup maka o juga merupakan homomorfisma

grup.

7. Misalkan :GG homomorfisma grup.

a. Tunjukkan jika G berhingga maka (G) berhingga dan 'G)G( .

b. Tunjukkan jika 'G berhingga maka (G) berhingga dan 'G)G( .

8. Misalkan :GG homomorfisma grup. Tunjukkan jika G prima maka  merupakan

homomorfisma trivial atau P injektif.

9. Jika :GG dengan (g)=g2 merupakan homomorfisma grup maka G grup abelian. Tunjukkan.

0 apabila  permutasi genap

1 apabila  permutasi ganjil
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