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terdapat beberapa bagian teks yang disorot (highlighted)
sebagai penanda pembaca untuk mengerjakan soal latihan
dengan pernyataan yang belum dikonfirmasi.
Aljabar Linear Marsudi 2012-01-18 Aljabar linear
merupakan salah satu cabang Matematika yang mempelajari
tentang matriks, sistem persamaan linear, ruang vektor,
pasangan eigen dan transformasi linear. Aljabar linear
mempunyai penerapan pada berbagai bidang ilmu alam dan
ilmu sosial serta bidang teknik. Buku ini dimaksudkan
untuk memberikan bekal tentang konsep dasar aljabar
matriks dan vektor agar pembaca khususnya mahasiswa yang
mengambil mata kuliah aljabar linear atau mata kuliah
lain lebih memahami kaidah-kaidah yang diperlukan untuk
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
penerapan pada bidang sains dan teknologi. Buku ini
ditulis untuk menambah koleksi buku teks di bidang
aljabar linear yang di diperuntukkan baik bagi mahasiswa
bidang eksakta. maupun bidang noneksakta. Namun, tidak
menutup kemungkinan para guru, siswa SMA, maupun
masyarakat luas dapat menggunakan dan mengambil manfaat
dari buku ini. Topik yang disajikan dalam buku ini
terdiri dari tujuh bab, yaitu: sistem persamaan linear
dan matriks, aljabar matriks, determinan, ruang vektor,
ruang hasil kali dalam, transformasi linear dan nilai
eigen dan vektor eigen. Pembahasan topik dalam setiap
bab ditekankan pada uraian topik yang disertai bukti
teorema dan diberikan contoh-contoh perhitungan yang
relevan dengan topik. Pada akhir setiap bab dilengkapi
soal-soal latihan dengan jumlah dan variasi soal yang
cukup dan representatif. Pada bagian depan buku ini
terdapat kata pengantar dari seorang pakar matematika
dan pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar indeks
dan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam mencari
suatu konsep teori yang ada dalam buku.
KALKULUS Drs. Sumadji, M.Pd 2022-01-12 Penulisan buku
ini merupakan kegiatan dalam rangka memperbanyak buku
bacaan khususnya bagi mahasiswa program studi Pendidikan
Matematika. Buku ini terbatas pada Kalkulus satu peubah,
gabungan dari Kalkulus diferensial dan Kalkulus
integral. Buku ini memberikan banyak contoh dan gambar
untuk mempermudah proses pemahaman. Buku ini ditulis
untuk mahasiswa tahun pertama yang menempuh mata kuliah
Kalkulus pada semester ke dua. Berdasarkan pengalaman,
buku ajar semacam ini mutlak dibutuhkan mahasiswa
sebagai buku wajib bebas gangguan di samping buku atau
sumber lain untuk melengkapinya.
Aljabar Matriks untuk Metode Kuantitatif Totong Martono
2017-01-01 Dalam buku ini akan lebih banyak ditemukan
ulasan aneka ragam ilustrasi dan aplikasi kaidah-kaidah
aljabar matriks daripada bukti teorinya, serupa dengan
pembelajaran aljabar bilangan real di masa kanak-kanak
dengan harapan aljabar matriks dan manfaatnya menjadi
lebih mudah dan menarik untuk dipelajari secara
autodidak oleh kebanyakan orang yang belum terbiasa
menikmati seni bernalar matematis yang terkesan abstrak.
Berbagai ilustrasi konkret dari aspek geometri
diupayakan hadir untuk memberi makna dari suatu konsep
matematika, bukan hanya sekedar bilangan atau susunan
bilangan, sehingga dapat memberikan motivasi dan
inspirasi kepada pembaca dari beragam disiplin ilmu
dalam memilih pokok-pokok bahasan agar sesuai dengan
keperluannya dan waktunya yang tersedia. Pada gilirannya
buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi
mereka, yang ingin dan perlu menggunakan aljabar matriks
sebagai perkakas dalam metode kuantitatif, terutama
dalam mencermati perbedaannya yang mendasar dengan
aljabar bilangan real agar terhindar dari pengolahan
yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Meskipun demikian
isi buku ini secara utuh, termasuk kecermatan paparan
teorinya, dirancang sebagai suatu sumber bacaan untuk
perkuliahan aljabar matriks dengan bobot 3 sks pada
tahun pertama atau kedua program sarjana berbagai
disiplin ilmu yang memanfaatkan metode kuantitatif.

Logika dan Teori Himpunan Marsudi 2010-10-08 Buku diktat
ini terdiri dari sembilan bab yang dapat dikelompokkan
menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas dasar-dasar
logika (proposisional) terdiri dari lima bab, yaitu:
pernyataan dan perangkai logika (Bab 1), tautologi dan
kontradiksi (Bab 2), hukum logika dan kaidah inferensi
(Bab 3), kuantor (Bab 4) dan definisi dan bukti teorema
(Bab 5). Bagian kedua membahas teori himpunan terdiri
dari tiga bab, yaitu: himpunan dan operasi himpunan (Bab
6), hukum-hukum teori himpunan (Bab 7) dan relasi dan
fungsi (Bab 8). Bagian ketiga terdiri dari satu bab (Bab
9) yang membahas salah satu penggunaan logika dan teori
himpunan yaitu aljabar Boole dan sistem saklar. Setiap
bab disusun dengan sistematika pembahasan:
mendeskripsikan bahan (topik), pembahasan topik yang
disertai contoh-contoh dan diakhiri dengan soal-soal
latihan.
PENGANTAR TEORI BILANGAN Margaretha Madha Melissa
2022-06-04 Buku ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu (1)
sistem bilangan, induksi matematik, dan teorema
binomial, (2) keterbagian dan faktorisasi prima (3)
kekongruenan dan persamaan diophantine, (4) sistem
nurmerik dan fungsi tangga, dan (5) kriptologi. Selain
itu, dalam buku ini dilengkapi dengan materi ajar,
contoh-contoh soal, dan penyelesaiannya dengan maksud
agar pembaca dapat lebih memahami materi. Dengan adanya
soal evaluasi disertai dengan kunci jawaban, diharapkan
juga dapat membantu pembaca dalam memperkaya jenis-jenis
permasalahan-permasalahan terkait materi dalam teori
bilangan dan diharapkan pembaca dapat belajar secara
mandiri melalui buku ajar ini.
Schaum's Outline of Theory and Problems of Linear
Algebra Seymour Lipschutz 2001 • This third edition of
the successful outline in linear algebra—which sold more
than 400,000 copies in its past two editions—has been
thoroughly updated to increase its applicability to the
fields in which linear algebra is now essential:
computer science, engineering, mathematics, physics, and
quantitative analysis• Revised coverage includes new
problems relevant to computer science and a revised
chapter on linear equations• More than 100,000 students
enroll in beginning and advanced Linear Algebra courses
each year. This outline is appropriate for both firstand second-level linear algebra courses
PENGANTAR ANALISIS REAL yn_yunitha, dkk PENGANTAR
ANALISIS REAL Penulis : yn_yunitha, dkk Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-294-752-8 Terbit : Oktober 2020
www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini berisi tentang
Pengantar Analisis Real yang merupakan mata kuliah wajib
dalam jurusan Matematika di Perguruan Tinggi. Tiap bab
berisi teori yang melandasi kompetensi, dilengkapi
dengan teorema-teorema dan pembuktian yang harus
dipahami secara benar dan disertai contoh-contoh soal
yang relevan dengan teori tersebut. Sebuah buku
Pengantar Analisis Real persembahan dari jurusan Tadris
Matematika 16B UIN Imam Bonjol Padang kepada seluruh
akademisi. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami,
yaitu Bapak Andi Susanto S.Si M.Sc, yang telah menjadi
sumber dari penulisan buku ini. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Buku Ajar Matematika PENGANTAR TEORI GRUP (Edisi
Pertama) Agung Lukito, Manuharawati dan Siti Khabibah
2020-12-23 Mahasiswa saat ini banyak mengalami kesulitan
dalam memahami konten aljabar abstrak, terutama yang
berkaitan dengan bukti dan pembuktian aljabarik. Penulis
mendapatkan kesan bahwa kebanyakan mereka memandang
aljabar abstrak sebagai disiplin yang murni dan tidak
jelas, kemungkinan bahwa anggapan ini lebih kurangnya
pengetahuan yang mereka akses. Buku ini akan sangat
membantu serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil
pada bidang tersebut, karena dalam isi buku setiap bab
bukti-teorema-bilangan-real

1/4

Downloaded from sher-bit.com on September 26, 2022 by
guest

Kumpulan Soal Jawab Paling Update Cerdas Matematika SMA
Kelas X dr. J. Goenawan 2017-04-25 Penyusunan buku ini
didasarkan pengalaman penulis mengajar di “Bimbingan Tes
Goenawan” selama lebih dari tiga puluh lima tahun. Buku
ini disusun dalam bentuk teori yang singkat dilengkapi
dengan soal-soal dan pembahasannya. Pembahasan soal
disajikan secara singkat dengan bahasa yang sederhana
agar mudah dimengerti atau dipahami, baik oleh siswa
maupun pengajar matematika. Diharapkan mempelajari
pembahasan soal-soal sesuai dengan urutan nomor soal
(jangan melewati soal-soal di nomor-nomor depan yang
dianggap soal yang mudah), karena dalam buku ini penulis
telah menyusun soal-soal pembahasannya mulai dari soal
paling mudah sampai dengan soal paling sukar. Untuk
menunjang pemahaman serta melatih keterampilan siswa,
pada setiap akhir bab diberikan latihan soal-soal
pilihan dengan dilengkapi jawaban agar dapat dievaluasi
sendiri hasil latihan tersebut.
Pengantar Teori Peluang Prof. Dr. Ir. I Wayan Mangku,
M.Sc 2018-01-01 Pada buku ini dibahas materi teori
peluang tanpa pendekatan teori ukuran, dengan penekanan
pada penguasaan konsep, kemampuan untuk membuktikan
teorema-teorema inti terkait, yang juga diperkaya dengan
contoh-contoh penerapan. Materi yang dibahas meliputi:
pengertian peluang, peluang bersyarat dan kebebasan,
teorema Bayes, peubah acak diskret, peubah acak diskrit
khusus, peubah acak kontinu, peubah acak kontinu khusus,
sebaran bivariat, sebaran multivariat, kajian lanjut
nilai harapan dan ragam, jumlah peubah acak bebas, dan
kekonvergenan barisan peubah acak.
Kalkulus Endang Dedy 2020-07-01 Kalkulus Jilid 1 berisi
materi-materi yang menunjang perkuliahan kalkulus
diferensial dan kalkulus integral. Materi yang dibahas
meliputi sistem bilangan real, limit, asimtot, turunan,
aplikasi diferensial, integral dan aplikasinya, serta
barisan dan deret tak terhingga. Materi disajikan dalam
10 Bab dengan susunan yang sistematis sehingga sangat
sesuai untuk dijadikan buku referensi dalam mata kuliah
kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Isi buku
telah disesuaikan dengan silabus mata kuliah terkait.
Penyajian dalam buku ini dibuat sesederhana mungkin
namun tetap rinci dan detail agar mudah dipahami oleh
mahasiswa. Pembahasan materi menekankan pada pemahaman
konseptual, namun tetap disertai dengan contoh soal
untuk menguji pemahaman mahasiswa serta menguji
keterampilan perhitungan dan penerapan materi.
Matematika Dan Kecakapan Hidup
Pengantar Analisis Real Arif Hidayatul Khusna 2020-07-08
Analisis Real merupakan mata kuliah yang harus ditempuh
oleh mahasiswa Program Studi Pendikan Matematika. Buku
Pengantar Analisis Real ini disusun sebagai salah satu
referensi dalam perkuliahan Analisis Real. Materi dalam
buku ini mencakup dasar-dasar analisis yaitu himpunan,
fungsi, induksi, serta kardinalitas. Materi kedua adalah
bilangan real beserta aksiomanya, dan yang terakhir
adalah barisan bilangan real.
Fungsi Satu Peubah Derevasi dan Aplikasi Dr. Dwi
Purnomo, M.Pd. 2021-12-21 Buku ajar yang ditulis berisi
konsep-konsep tentang Sistem Bilangan Real, Fungsi dan
Limit Fungsi, Turunan Fungsi, Aplikasi Turunan, dan
Barisan dan Deret. Konsep-konsep tersebut selain
membantu mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan
bekal tambahan dalam mengikuti perkuliahan Kalkulus
Diferensial.
GEOMETRI DATAR : INDIVIDUAL TEXTBOOK Fuat Buku ini
menguraikan sistem aksioma yang ada di Geometri Euclid
dengan menyajikan bukti dari beberapa teorema secara
lengkap. Buku ini juga didesain sebagai individual
textbook dengan menyajikan pembuktian beberapa teorema
sebagai bahan latihan bagi pembaca, selain juga
diberikan latihan soal-latihan soal di setiap akhir bab
buku ini. Materi dalam buku ini digolongkan atas 3
bagian: 1). Bagian pertama dari Bab II sampai dengan Bab
IV, dibahas tentang tinjauan historik (saduran dari buku
Roads to Geometry pengarang Edward C. Wallace); 2).
Bagian kedua dari Bab V sampai dengan Bab XI,
diperkenalkan konsep dan prinsip yang terjadi diantara
objek geometri Euclid datar; 3). Bagian ketiga dari Bab
XII, disajikan tentang luas poligon.
Matematika Kelompok Akuntansi, Administrasi Perkantoran,
dan Sosial
Analisis Real Mohamad Muslikh 2012-09-23 Kreasi
penyajian materi dalam buku ini, lebih banyak memuat
catatan-catatan perkuliahan (lecture notes) yang sering
terjadi dalam pembicaraan (discuss) di dalam kelas. Oleh
karena itu penyajian dan pembahasan setiap materi
mengutamakan penjelasan-penjelasan yang lebih
bukti-teorema-bilangan-real

operasional, dimana selama ini penjelasan yang sangat
minim menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi
mahasiswa bila mempelajari suatu materi. Buku ini
memberikan solusi permasalahan tersebut. Kesulitan dalam
memahami suatu materi selama mengikuti kuliah Analisis
Real, buku ini sangat membantu untuk menangani masalah
tersebut melalui penjelasan-penjelasan dengan bahasa
yang lebih mudah dimengerti dan memberikan contoh-contoh
nyata yang dapat dinalar. Dengan demikian diharapkan
buku ini dapat membantu meningkatkan kemampuan Mahasiswa
untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang lebih
kondusif dan menarik. Di samping memuat materi standar
S1 atau materi sejenis yang terdapat di dalam buku
lainnya, buku ini juga memuat materi hasil pengalaman
penulis dalam mengikuti Workshop, seminar atau kegiatan
ilmiah lainnya. Pengayaan ini bertujuan untuk memberikan
informasi perkembangan Matematika, khususnya bidang
Analisis yang terbarukan. Karena itu, dengan membaca
buku ini, pembaca secara tidak langsung akan diajak
untuk melihat perkembangan matematika yang up to date.
Untuk memudahkan pembaca sesuai tingkat pemahaman, maka
dibuatkan urutan susunan dari yang paling dasar,
menengah sampai dengan tingkat kesulitan yang paling
tinggi. Tentunya semua ini dilatarbelakangi oleh asumsi,
bahwa pembaca sudah memiliki pengetahuan matematika yang
cukup memadai, karena memang materi ini diberikan pada
semester lima atau tahun ketiga bagi mahasiswa S1
jurusan Matematika atau juga untuk tahun pertama bagi
mahasiswa S2 matematika (graduate).
HEURISTIC: For Mathematical Olympiad Approach 2nd
Edition Heuristic ID Team 2021-07-31 Olimpiade
Matematika memang sangat menantang. Tapi apakah kamu
sudah memiliki apa yang diperlukan untuk bertarung di
Olimpiade? Heuristic: For Mathematical Olympiad Approach
(2nd ed) akan membantu diri kalian untuk menyiapkan diri
menghadapi tantangan tersebut!
Heuristic - For Mathematical Olympiad Approach Dhea
Arokhman Yusufi Cahyo 2020-05-10 Sering menemukan buku
olimpiade yang materi nya kurang banyak? Kurang relevan?
Hanya seperti ringkasan? Terlalu fokus ke soal latihan?
Heuristic menghadirkan materi yang buku-buku olimpiade
matematika di Indonesia lainnya belum pernah bahas
sejauh ini! Dilengkapi dengan soal dan pembahasan di
setiap materi yang kamu baca!
Pengantar Topologi Kartono & F.W. Nurwiyati
Kalkulus Diferensial Muhammad Razali, S.Si., M.Si
2021-12-13 Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman
penulis mengasuh mata kuliah Kalkulus dengan referensi
utama dari beragam buku teks kalkulus berbahasa Inggris
yang ditulis oleh para pakar matematika dunia dan
penulis berhutang budi kepada mereka semua. Kalkulus
merupakan mata kuliah keahlian dasar yang perlu dipahami
dengan baik oleh mahasiswa beragam jurusan terutama MIPA
dan Teknik. Bahkan kebutuhan untuk memahami kalkulus
makin meluas hingga ke bidang sosial seperti bidang
ekonomi yang sebagian dari analisis pada matematika
ekonomi memanfaatkan fundamen-fundamen ilmu kalkulus
didalamnya. Kalkulus merupakan mata kuliah utama yang
mengantarkan mahasiswa untuk dapat memahami cabangcabang
matematika tingkat tinggi. Materi kalkulus meliputi dua
cabang besar : kalkulus diferensial dan kalkulus
integral. Masing-masing cabang memiliki banyak rincian,
karena banyaknya sub-topik yang harus dijelaskan, maka
buku ini hanya membahas kalkulus diferensial. Semoga
topik-topik yang dibahas dalam buku ini dapat membantu
mahasiswa yang mempelajari kalkulus dan para pengajar
yang mengampu mata kuliah ini.
GEOMETRI FRAKTAL Widodo 2021-11-30 Aplikasi geometri
fraktal telah berkembang sangat pesat di berbagai bidang
IPTEK, antara lain di bidang ilmu komputer, kedokteran,
fisika, kimia, biologi, analisis fraktal gempa bumi
melalui analisis wavelet, nano teknologi, rekayasa
(desain produk keramik, arsitektur, dan teknik sipil,
penambangan minyak dan batubara), seni batik, dan lainlain. Pembahasan dalam buku ini difokuskan pada konsep
fraktal dari sudut pandang matematika. Geometri fraktal,
secara matematis, mempelajari himpunan yang tidak
teratur (irregular sets) dari objek-objek seperti
himpunan Cantor, himpunan Julia, himpunan Mandelbrot,
segitiga Sierpinski, karpet Sierpinski, gambar (citra)
daun, batik, gunung, garis pantai, awan, crop circles,
foto rongen di kedokteran, citra berbagai grafik yang
tidak teratur seperti grafik bursa efek, seismograf
gempa, rekam detak jantung, dan lain sebagainya. Buku
ini membahas secara mendetail tentang ruang fraktal,
metrik Hausdorff, kelengkapan ruang fraktal, pemetaan
kontraksi pada ruang fraktal, Sistem Fungsi Iterasi
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(SFI), attraktor, paradoks pada fraktal, dimensi
fraktal, interpolasi fraktal, dan pembuatan program
fraktal. Setiap bab dalam buku ini diawali dengan tujuan
dan capaian pembelajaran dan diakhiri dengan soal-soal
latihan. Buku ini juga ditinjau secara matematis dan
diberikan penjelasan tentang peranan komputer dalam
menggambar fraktal dengan menggunakan dua algoritma,
yaitu (a) Algoritma Deterministik dan (b) Algoritma
Iterasi Random.
Pemecahan Masalah Matematis Herry Pribawanto Suryawan
2021-02-19 Buku Pemecahan Masalah Matematis ini disusun
untuk memberikan gambaran tentang berbagai strategi
dasar pemecahan masalah matematis. Dengan melihat
kurangnya buku-buku berbahasa Indonesia yang membahas
pemecahan masalah matematis secara sistematis, penulis
juga berharap bahwa buku ini dapat memberikan sedikit
kontribusi untuk pengembangan matematika di Indonesia
khususnya terkait pemecahan masalah matematis. Sebagian
besar isi buku ini dapat dibaca oleh siswa sekolah
menengah atas. Mahasiswa S1 matematika/pendidikan
matematika tentu saja akan menemukan banyak manfaat
dengan membaca buku ini. Berbagai teknik dan strategi
yang dibahas di buku ini akan sering muncul dalam
berbagai perkuliahan matematika dari tingkat dasar
sampai tingkat lanjut. Buku ini juga sangat bermanfaat
bagi mahasiswa S2 matematika/pendidikan matematika untuk
memberikan dasar-dasar teknis melakukan penelitian
matematika. Buku ini juga akan menarik bagi para
penggemar matematika yang gemar menyelesaikan soal-soal
matematika yang bersifat tak rutin, baik sebagai
persiapan untuk menghadapi berbagai kompetisi matematika
ataupun hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Buku
ini disusun dengan prinsip belajar dengan mengerjakan
(learning by doing). Pemecahan masalah matematis bukan
sekedar teori yang harus dihafalkan namun hanya dapat
dikuasai dengan cara membaca (dan mengerjakan ulang)
contoh soal dan mengerjakan sebanyak mungkin soal
latihan dengan tekun. Hal ini sejalan dengan prinsip
heuristik yang memerlukan banyak pengalaman untuk dapat
mempelajarinya.
PENGANTAR ANALISIS REAL Luthfiyati Nurafifah
Top Sukses Olimpiade Matematika SMA/MA Jonathan Hoseana
2016-07-12 Salah satu ajang kompetisi yang cukup
bergengsi dikalangan siswa adalah olimpiade keilmuan,
seperti OSN, lomba mapel, lomba cerdas cermat, dll.
Berbagai cara dilakukan oleh sekolah untuk meraih
prestasi sebanyak-banyaknya dalam kompetisi ini, mulai
dari bekerja sama dengan lembaga khusus pelatihan
olimpiade, mengadakan pelatihan rutin tiap minggunya
oleh guru sekolah, dll. Memang untuk memaksimalkan
prestasi, diperlukan suatu teamwork antara pihak sekolah
dan siswa agar mampu bersaing dengan sekolah lainnya.
Buku Top Sukses Olimpiade Matematika SMA/MA dirancang
khusus untuk mempersiapkan siswa menghadapi Olimpiade
Matematika dan Kompetisi Matematika lainnya. Buku ini
tersusun atas Materi yang dikonsep untuk menyiapkan
siswa menghadapi Olimpiade Matematika, Trik jitu
penyelesaian soal-soal Olimpiade Matematika dari soal
termudah sampai tersulit, Kumpulan soal Olimpiade Sains
Nasional (OSN) Matematika paling uptodate, dan
penggunaan pertidaksamaan AMGM dalam masalah nilai
ekstrem. Selamat belajar dan semoga sukses!!!
Struktur Aljabar Dr. Herry Agus Susanto 2021-11-01 Buku
ini terdiri dari 6 materi, meliputi (1) Struktur Aljabar
dan Groupoid membahas Definisi Operasi Biner dan Operasi
Tertutup (Closed) dan Sifat-Sifat Operasi Biner. (2)
Struktur Aljabar membahas Sifat-Sifat Groupoid yang
lain, Semigroup, Monoid, Invers dalam Monoid, Quasigroup
dan Loop, Groupoid dalam tabel Cayley merupakan
Quasigroup jika, Konsep Group, dan Tingkat Elemen. (3)
Kompleks dan Subgroup membahas kompleks dalam group,
subgroup dari group, Pengertian koset, Kelas
Ekuivalensi. (4) Sistem Penghasil dan Group Siklik
membahas subgroup yang dihasilkan (generated) oleh
kompleks dan group siklik. (5) Subgroup Normal dan
Homoporphisma membahas Subgroup Normal dan Grup Faktor.
(6) Homomorphism (Bentuk Fungsi). Struktur Aljabar ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
Aljabar Linear Element 1/8
Ukuran dan Integral Lebesgue Mohamad Muslikh 2013-11-30
Buku ini adalah koleksi catatan perkuliahan Teori Ukuran
untuk mahasiswa S1 (undergraduate) yang diberikan oleh
penulis selama sepuluh tahun terakhir di program studi
Matematika Universitas Brawijaya Malang. Pada bab
pertama dan kedua disajikan konsep aljabar himpunan yang
merupakan konsep penting dalam mempelajari teori ukuran
bukti-teorema-bilangan-real

dan sistem bilangan real. Pada bab ketiga, diperkenalkan
pendekatan ukuran pada himpunan bagian bilangan real
yang dikenal dengan ukuran Lebesgue (Lebesgue measure).
Himpunan terukur dan himpunan tak terukur dijelaskan
secara rinci pada bab ini. Demikian pula diperkenalkan
fungsi terukur secara Lebesgue. Bagaimana hubungan
antara fungsi kontinu yang telah dikenal dalam analisis
dengan fungsi terukur. Konsep integral Lebesgue dengan
menggunakan pendekatan ukuran juga dibahas dalam buku
ini. Konsep integral integral Lebesgue lebih umum
dibandingkan dengan integral Riemann, bahkan memiliki
sifat yang lebih luas terutama dalam masalah
kekonvergenan integral. Melalui pendekatan ukuran
dibahas juga pada bab enam tentang hubungan integral
dengan turunannya.
Aljabar Abstrak Dalam Fisika Muhammad Farchani Rosyid
2017-01-18 Salah satu wacana yang menarik untuk
dibicarakan sejak zaman Plato adalah hubungan antara
fisika dan matematika, terutama terkait dengan peran
matematika dalam fisika. Plato memandang bahwa alam ini
secara intrinsik bersifat matematis. Tetapi, Plato juga
memiliki pandangan bahwa objek-objek matematis tidak
maujud dalam alam internal ini. Objek matematis maujud
dalam alam gagasan yang ia sebut sebagai alam eksternal.
Ungkapan bahwa alam semesta secara intrinsik bersifat
matematis sama saja dengan upaya mewakilkan atau
menyusun representasi bagi fenomena alamiah dalam
realitas matematis. Pertanyaan yang cukup provokatif
adalah yang menyangkut keutuhan wakilan yang mungkin
dapat ditemukan, yakni apakah semua hukum alam itu
seluruhnya dapat diwakili oleh sebuah bangunan matematis
yang koheren? Aristoteles mengambil posisi berlawanan
terhadap gurunya. Ia lebih memilih sebagai seorang
empiris. Ia memandang bahwa matematika merupakan bagian
dari gejala alamiah. Objek-objek matematika maujud dalam
alam internal. Jadi, matematika merupakan bagian dari
alam internal. Impian yang menyangkut keutuhan wakilan
matematis bagi seluruh hukum alam dengan sendirinya
pupus dalam pandangan ini sebab matematika dipandang
sebagai bagian dari alam yang hendak digambarkan. Di
lain pihak, Imanuel Kant memiliki pandangan lain.
Menurutnya, justru cara pandang manusia pada alam
semesta ini bersifat matematis. Jadi, cara pandang
manusialah yang bersifat matematis. Terlepas dari
perbedaan pandangan itu, merupakan kenyataan bahwa
matematika berperan sangat penting dalam perumusan
hukum-hukum alam. Fisikawan Eugene Wigner menyebutnya
sebagai mathematical effectiveness dalam ilmu alamiah.
Ada satu hal yang tidak diperdebatkan dalam hal ini,
yaitu kenyataan bahwa kecermatan dan ketepatan hukumhukum alamiah yang dirumuskan sangat bergantung pada
kerumitan matematika yang digunakan. Semakin cermat dan
semakin tepat, semakin rumit pula matematika yang
dibutuhkan. Sangat penting bagi para calon fisikawan,
khususnya yang akan berkecimpung dalam fisika teoretis,
untuk mengenal dan menguasai berbagai hal tentang
matematika, termasuk aljabar abstrak. Pada dasarnya,
fisika membutuhkan bilangan-bilangan, khususnya bilangan
riil, untuk menggambarkan besaran-besaran fisika,
sedangkan aljabar abstrak pada dasarnya membicarakan
perluasan bagi konsep bilangan-bilangan itu. Berangkat
dari manfaat perluasan bilangan riil menjadi bilangan
kompleks dalam perumusan hukum-hukum fisika, perluasan
ini memberikan kemungkinan terakomodasinya entitasentitas hukum alamiah yang sebelumnya tidak terwadahi
oleh konsep bilangan biasa. Aljabar abstrak yang
dibicarakan dalam buku ini meliputi semigrup, grup,
gelanggang, lapangan, modul, dan ruang vektor serta
terapan semua konsep itu dalam ilmu fisika.
Teori Sistem Kendali Linear dan Aplikasinya Salmah
2021-01-21 Matematika Terapan yang berbicara tentang
sistem dinamik yang diberi perlakuan yang disebut
kendali karena diinginkan mencapai tujuan tertentu.
Sistem dinamik yang dibahas berbentuk linear. Sifatsifat yang diperlukan supaya dapat dilakukan memberikan
kendali pada sistem linear dibahas dalam buku ini.
Sistem kendali linear cukup populer dipelajari sebagai
salah satu mata kuliah pada Departemen Matematika,
walaupun biasanya bukan merupakan mata kuliah wajib.
Sistem kendali juga banyak dipelajari oleh mahasiswamahasiswa teknik, seperti Teknik Elektro, Teknik
Mesin,Teknik Fisika dan sebagainya. Dalam menjelaskan
teori-teori pada sistem kendali linear, kendali pada
berbagai bidang, baik yang merupakan masalah-masalah
sehari-hari maupun masalah industri. Keterangan dan
penjelasan serta contoh ilustrasi diharapkan semakin
memudahkan pembaca dalam memahami konsep-konsep pada
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sistem kendali linear.
So. Kalkulus Lanjut Ed. 2 Robert Wrede 2007
Fungsi Variabel Kompleks Endang Dedy Buku ini disusun
sebagai salah satu buku sumber bacaan pada mata kuliah
Fungsi Variabel Kompleks dan Fungsi Variabel Kompleks
Lanjut, sehingga dapat membantu mahasiswa jurusan
Pendidikan Matematika, Matematika, maupun Teknik dalam
memahami dan mengembangkan konsep yang ada dalam mata
kuliah tersebut. Materi dalam buku ini disajikan
sesederhana mungkin, namun dalam pembahasannya tetap
menekankan pada keterampilan konseptual. Selain itu,
penulis juga tetap menyertakan beberapa contoh serta
latihan yang bersifat menguji keterampilan perhitungan
dan penerapan. Buku ini terdiri dari 8 Bab yang berisi
tentang bilangan kompleks, fungsi kompleks, transformasi
elementer, fungsi analitik, pengintegralan kompleks,
deret kompleks, teori residu, dan aplikasi residu. Buku
ini memiliki keunggulan dapat meningkatkan pemahaman
konsep yang lebih dalam karena dalam pembahasannya,
beberapa teorema dilengkapi dengan bukti dan contoh yang
sederhana.
Hidup adalah Solusi Karl R. Popper Sains selalu berawal
dari masalah. Demikian pula, dinamika kehidupan adalah
dinamika masalah satu ke masalah yang lain. Dan, untuk
memecahkan masalah ini, sains menggunakan metode trial
and error, atau metode coba-coba. Metode ini
mengasumsikan bahwa kita bekerja dengan sejumlah besar
eksperimentasi solusi. Dan, solusi tersebut ditimba pula
dari kehidupan, dari lingkungan tempat masalah itu
muncul. Satu demi satu solusi diuji dan dihilangkan.
Kemudian, solusi yang keliru dibuang, dan yang diambil
adalah solusi yang paling presisi dalam memecahkan
masalah. Pada dasarnya, prosedur ini digunakan oleh
seluruh organisme, mulai dari amoeba hingga Albert
Einstein. Setiap organisme mencoba untuk melepaskan diri
dari masalah yang merepotkan. Baik hewan, tumbuhan, atau
manusia melakukan prosedur demikian karena mereka rindu
akan hukum dan keteraturan, dan menurut Karl R. Popper,
harapan akan hal ini tercetak secara genetik. Mereka
mempelajari fenomena alam, melakukan pengujian, hingga
ditemukan sesuatu yang mampu memecahkan masalah yang
sedang mereka hadapi. Namun, pertanyaannya, apa bedanya
amoeba dengan Einstein? Amoeba menghindari falsifikasi
(pemalsuan). Ia membuat hipotesis secara subjektif, dan
harapannya terhadap hipotesis itu terlampau besar.
Sehingga, kalau hipotesisnya terbukti keliru, ia tak
dapat memecahkan masalah, lalu ia binasa. Sementara,
Einstein membuat hipotesisnya secara objektif. Kemudian,
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ia menghancurkan hipotesisnya melalui kritik, tanpa ikut
menjadi binasa. Alih-alih menghindari, ia malah
menjadikan falsifikasi sebagai landasan untuk menyangkal
teori yang ia hasilkan dari hipotesis tersebut. Namun,
teorinya ia maksudkan bukan untuk dibuktikan bahwa teori
itu benar, melainkan untuk diuji agar terbukti bahwa
teori itu salah.
Schaum's: Kalkulus
Kalkulus
kalkulus diferensial Herry Pribawanto Suryawan
2020-02-28 Buku ini menekankan aspek konseptual dari
kalkulus. Konsep-konsep dasar dijelaskan secara rinci
dan disertai dengan pembuktian. Tentu saja untuk
memperjelas konsep yang dibicarakan diberikan beberapa
contoh soal. Untuk melatih keterampilan dan juga menguji
pemahaman, soal-soal latihan cukup beragam, mulai dari
soal kalkulasi rutin sampai soal yang menantang dan
teoritis juga diberikan. Tujuan penulis adalah
mengenalkan sejak dini bahwa kalkulus (dan matematika
pada umumnya) tidak sekedar perhitungan angka-angka dan
penggunaan rumus-rumus, namun yang lebih penting adalah
pemaknaan dari setiap rumus dan pembahasan konsep yang
berlandaskan logika. Syarat mencapai keberhasilan
mempelajari matematika dan khususnya kalkulus adalah
pemahaman materi secara baik dan utuh serta keuletan
dalam berlatih mengerjakan soal. Membaca buku matematika
tidaklah sama membaca novel ataupun surat kabar, selain
perlu ketekunan yang tinggi dan kesabaran diperlukan
juga kertas dan alat tulis untuk memahami isi buku dan
juga untuk mengerjakan soal-soal latihan.
Struktur Aljabar 1 Petrus Fendiyanto 2022-06-08 Buku ini
disusun untuk membantu Dosen dan mahasiswa dalam
mengajarkan dan mempelajari pokok bahasan Grup dan Sub
grup yang merupakan bagian dalam mata kuliah Struktur
Aljabar 1. Di dalam buku ini disajikan penjabaran secara
lengkap dari definisi dan teorema pada setiap sub pokok
bahasan. Selain itu juga disertai contoh dan latihan
soal pada setiap bab nya dan di bagian bab terakhir
diberikan penyelesaian pada setiap latihan soal di
setiap bab, sehingga memudahkan bagi Dosen dan Mahasiswa
dalam memahami mata kuliah Struktur Aljabar 1.
ANALISIS REAL UNTUK PERKULIAHAN Nurdalilah, S.Si., M.Pd
Buku pegangan perkuliahan ini dibuat agar para mahasiswa
bisa lebih memahami mata kuliah Analisis Real untuk
mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, buku ini kami
konsep untuk kemandirian mahasiswa dan dosen sebagai
pembimbing.
Matematika
Kalkulus Jl. 1 Ed. 8
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