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HAND OUT 3 
Pada Hand Out 3 ini, materi akan dibagi menjadi 3 yaitu: order, one-step subgroup test, dan two-step subgroup test. 

Kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan metode jigsaw. 

Berikut adalah materi yang Anda diskusikan. 

AHLI 1 

1. ORDER 

Pada materi ini, akan dibagi menjadi dua, yaitu order dari sebuah grup, dan order dari sebuah anggota grup. 

a. Order dari Grup 

Definition 

The number of elements of a group (finite or infinite) is called its order. We will use  to denote the order of 

.  

Selesaikan permasalahan berikut! 

1. Sebutkan semua hal yang anda ketahui setelah memahami definisi dari order dari grup! 

2. Berikan satu contoh grup, kemudian tentukan ordernya! 

3. Berikan contoh Grup yang mempunyai elemen dengan order takhingga! 

 

b. Order dari sebuah anggota grup 

Definition 

The order of an element  in a group  is the smallest positive integer  such that . The order of an 

element  is denoted by  

       Selesaikan permasalahan berikut! 

1. Sebutkan semua hal yang anda ketahui setelah memahami definisi dari order elemen! 

2. Berikan contoh salah satu grup, kemudian tentukan order elemennya! 

3. Berikan contoh Grup yang mempunyai elemen dengan order takhingga! 
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AHLI 2 

 

2. ONE-STEP SUBGROUP TEST 

Sebelum memahami materi one-step subgroup test, akan dijelaskan terlebih dahulu definisi dari subgroup. 

 

Definition Subgroup 

If a subset  of a group  is itself a group under the operation of , we say  is a subgroup of  . We use the 

notation  to mean  is a subgroup of  . 

 

1. Jika (G,*) adalah grup dan GH , sebutkan semua ciri-ciri yang dimiliki oleh H! 

2. Jika (G,*) adalah grup, bilamana GH bukan subgrup dari G ! (Sebutkan semua kemungkinan yang terjadi 

menurut anda!) 

3. Jika (G,*) adalah grup, apakah G adalah subgrup dari G? 

 

Theorem 3.1 One-Step Subgroup Test 

Let  be a group  and  a nonempty subset of . Then  is a subgroup of  if .  

 

4. Buktikan apakah H, yaitu himpunan dari bilangan bulat ganjil (positif, negatif dan 0)  merupakan subgrup dari 

,Z  atau bukan! 

5. Buktikan teorema 3.1 

 

 

 

 

 

 


