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ARTI LAMBANG DAN SIMBOL

(G : H )

: jumlah koset kanan H dalam G (indeks dari H dalam G)

∪

: gabungan

n

: himpunan bilangan bulat modulo n

∩

: irisan

{ Ai }

: keluarga dari himpunan-himpunan berindeks dengan indeks i

ord ( a )

: orde a

aℜb

: a berelasi dengan b

G

: banyak elemen G
: bilangan asli

Z

: bilangan bulat

Z+

: bilangan bulat positif
: bilangan rasional

⇔

: bimplikasi (……jika dan hanya jika ….)

( G , ∗)

: grup G dengan operasi biner ∗

G/H

: grup koset (grup faktor)

H ≤G

: H subgrup dari G

⊂

: himpunan bagian

⊆

: himpunan bagian atau sama dengan

∅

: himpunan kosong

⇒

: implikasi kanan (jika ……..maka……)

xi

⇐

: implikasi kiri

≅

: isomorfis

↔

: korespondensi 1-1

≠

: tidak sama dengan

∀

: untuk setiap

∃

: untuk suatu (terdapat)

a≤b

: a lebih kecil atau sama dengan b

( Z, + )

: grup Z terhadap operasi biner penjumlahan biasa
: bilangan riil (real)

~

: ekuivalen

▄

: bukti selesai
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Oleh: Yulianita (05610008)

ABSTRAK
Sebarang grup F dapat dikatakan sebagai free group yang dibangun oleh S
jika (1) F dibangun oleh S, (2) jika sebarang grup G yang dibangun oleh suatu
himpunan tak kosong X dan jika terdapat korespondensi satu-satu antara S dan X,
sedemikian sehingga terdapat suatu homomorfisma φ : F → G , yakni
homomorfisma yang surjektif (onto).
Terdapat suatu sistem dalam free group yang dinamakan dengan sistem
Schreier, yakni sistem yang terbentuk dari jajaran berhingga elemen dari
himpunan yang membangun free group. Sistem ini digunakan dalam pembuktian
beberapa teorema atau lemma yang berkaitan dengan free group.
Penelitian ini membahas mengenai konsep dasar pada free group yang
diawali dengan pembentukan word dan reduced word. Untuk selanjutnya
dijelaskan mengenai sistem Schreier pada free group yang di dalamnya akan
dijelaskan mengenai panjang dari suatu elemen pada free group dan free
generator pada free group.

Kata kunci: free group, sistem Schreier.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Kata matematika berasal dari kata mathema dalam bahasa Yunani
yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar dan juga
mathematikos yang diartikan sebagai suka belajar. Secara umum matematika
adalah

pemeriksaan

aksioma

yang

menegaskan

struktur

abstrak

menggunakan logika simbolik dan notasi matematika. Cabang-cabang utama
dalam matematika adalah Aljabar, Geometri, Analisis dan Teori Bilangan.
Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur,
hubungan

dan

kuantitas.

Pengkajiannya

sangat

bermanfaat

dalam

pengembangan dan pemahaman konsep matematika sebagai basic science.
Aljabar dibagi lagi menjadi aljabar abstrak, aljabar elementer, aljabar linear,
dan sebagainya. Salah satu struktur yang dipelajari dalam aljabar abstrak
adalah grup. Grup adalah suatu himpunan tak kosong yang dilengkapi
dengan satu operasi biner dan memenuhi aksioma-aksioma tertentu. Salah
satu grup yang lebih khusus adalah grup siklik. Grup siklik merupakan grup
yang mempunyai generator, dan generatornya adalah suatu elemen. Dalam
hal ini penulis akan mengkaji grup yang lebih khusus lagi yang mempunyai
generator, dan generatornya adalah berupa himpunan. Grup tersebut
dinamakan dengan free group. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk ikut
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serta mengkajinya lebih dalam melalui penulisan skripsinya, dengan
mengkhususkan pada aljabar abstrak tentang free group.
Dalam pembuktian beberapa teorema atau lemma tentang subgrup
pada free group digunakan dua metode yaitu metode Schreier dan metode
Nielsen.

Metode

Schreier

adalah

suatu

metode

yang

melibatkan

representative koset dari subgrup pada free group dalam pembuktian
beberapa teorema/lemma, sedangkan metode Nielsen adalah suatu metode
yang secara langsung melibatkan elemen dari subgrup pada free group
dalam pembuktian beberapa teorema atau lemma. Karena dengan
menggunakan metode Nielsen melibatkan elemen dari subgrup pada free
group secara langsung yang dirasa sudah biasa, dan karena dengan
menggunakan kedua metode penulis merasa pembahasan masih terlalu luas,
maka

penulis

hanya

akan

menjabarkan

pembuktian

beberapa

teorema/lemma dengan metode Schreier saja.
Metode Schreier dalam penelitian ini lebih dikenal dengan sistem
Schreier, sehingga dalam penggunaannya nanti digunakan istilah sistem
Schreier. Sistem Schreier adalah sistem yang merupakan representative dari
koset. Hal ini juga yang menjadi latar belakang pengambilan penelitian
tentang sistem Schreier pada free group.
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memaparkan tentang
sistem Schreier pada free group dan beberapa lemma atau teorema dan
pembuktiannya secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami.
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1.2

Batasan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan masalah
untuk menghindari kesimpang-siuran terhadap objek yang akan diteliti. Oleh
karena itu penelitian ini hanya akan ditekankan pada sistem Schreier pada
free group dan sifat-sifat yang berkaitan dengannya.

1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
a) Bagaimanakah konsep dasar pada free group?
b) Bagaimanakah sistem Schreier pada free group?

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
a) Mengkaji tentang konsep dasar pada free group.
b) Mengkaji tentang sistem Schreier pada free group.

1.5

Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
para pembaca, antara lain:
a) Memberikan pengetahuan serta gambaran tentang sistem Schreier pada
free group.
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b) Memberikan salah satu gambaran bahwa ternyata pengembangan konsep
aljabar abstrak khususnya tentang grup masih sangat luas.
c) Memberi motivasi kepada para mahasiswa untuk lebih banyak
mengembangkan

pengetahuan

tentang

grup

khususnya

dan

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya.

1.6

Tinjauan Pustaka
Penulisan skripsi ini mengacu pada literatur utama yang bersumber
dari buku yang ditulis oleh Marshall Hall, Jr, yang berjudul The Theory of
Groups, 1959, terutama pada bab ke-7 yaitu Free Group.
Tinjauan pustaka yang lain adalah suatu skripsi tentang “Free Group
dan Presentation Group” oleh Rosmini mahasiswa UGM yang membahas
tentang pengkonstruksian Free Group dan Presentation Group. Perbedaan
penelitian yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Rosmini
adalah penulis secara khusus menjelaskan tentang sistem Schreier pada free
group serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan skripsi yang
ditulis oleh Rosmini menjelaskan tentang pengkonstruksian free group
menuju presentation group.
Buku yang paling berperan sebagai bahan untuk mempelajari sistem
Schreier pada free group adalah buku yang ditulis oleh Saih Suwilo, Tulus,
dan Syam Rosli Lubis yang berjudul Aljabar Abstrak (suatu pengantar),
1987 yang menjelaskan tentang teori grup dan teori gelanggang (ring).
Selain itu, buku yang ditulis oleh Fraleigh John B. yang berjudul A First
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Course in Abstract Algebra juga menjadi bahan untuk mempelajari sistem
Schreier pada free group.
Selain tinjauan pustaka yang telah digambarkan di atas masih ada
referensi lain yang digunakan oleh peneliti yang berupa buku maupun situs
internet sebagai referensi pelengkap untuk menunjang kelengkapan
penelitian.

BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a) Free group adalah grup yang mempunyai himpunan generator. Terdapat

free group yang mempunyai elemen-elemen yang merupakan suatu
reduced word.
Misalkan F grup

dan S sebarang himpunan tak kosong. F dikatakan

sebagai free group yang dibangun oleh S jika
3)

F dibangun oleh S.

4)

Jika G sebarang grup yang dibangun oleh himpunan X dan jika

terdapat korespondensi satu-satu antara S dan X yang dinotasikan
dengan S ↔ X , maka terdapat suatu homomorfisma φ : F → G , yakni
homomorfisma yang surjektif (onto).
b) Terdapat suatu sistem dalam free group yang merupakan representative
koset dari subgrup pada free group. Koset ini dinamakan dengan sistem
Schreier. Sistem ini dapat dinyatakan dengan penjajaran berhingga elemen
dari himpunan yang membangun suatu free group.
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5.2 SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil
beberapa saran agar dapat memperbaiki skripsi ini dan melakukan
pengembangan lebih lanjut yaitu:
a) Dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai free group dengan
metode Nielsen.
b) Dapat dilakukan juga penelitian mengenai free group yang berhubungan
dengan graf dan aplikasinya.

Demikian saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Semoga
bermanfaat

dan

mengembangkannya.

dapat

menjadi

acuan

bagi

pembaca

untuk
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