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ABSTRAK. Makalah ini bertujuan menganalisis kesalahan  yang dilakukan mahasiswa 

pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Malang dalam pembuktian induksi 

matematika. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester I (satu) 2016/2017. Data yang 

dikumpul melalui dokumentasi hasil pekerjaan kelompok mahasiswa dianalisis dengan 

mengkoding dan mengelompokkan kesalahan-kesalahan kelompok subjek. Sedangkan data 

hasil diskusi (FGD atau kalsikal) dianalisis dengan model alir (model interaktif) Miles & 

Huberman (1992). Hasil analisis memperlihatkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh 

mahasiswa adalah kesalahan konsep dan manipulasi aljabar. Kesalahan konsep  berkalitan 

dengan konsep S(n), proses penarikan kesimpulan (generalisasi) dan konsep pembuktian 

kesamaan dua persamaan. Kesalahan manipulasi aljabar berkaitan dengan penyelesaian operasi 

bilangan rasional dan "trik” ketika proses pembuktian. 

 

Kata Kunci: Kesalahan, Pembuktian, Induksi Matematika 

 

Pendahuluan  

Maka apabila manusia ditimpa 

bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila 

Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia 

berkata: ” Sesungguhnya aku diberi nikmat 

itu hanyalah karena kepintaranku”. 

Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi 

kebanyakan mereka itu tidak mengetahui 

(Al-Qur’an: 39, 49). Berdasar ayat ini ujian 

dapat berupa sesuatu yang menyenangkan 

(nikmat) atau tidak menyenangkan (bahaya). 

Ujian berupa sesuatu yang tidak 

menyenangkan sering disebut dengan 

permasalahan. Masalah terjadi karena adanya 

kesenjangan antara situasi saat ini dengan 

situasi mendatang, atau antara keadaan saat 

ini dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu 

masalah sangat   bergantung kepada individu 

tertentu  dan waktu tertentu.  

Di dalam dunia pendidikan 

matematika, sebagian besar ahli pendidikan 

matematika menyatakan bahwa masalah 

merupakan pertanyaan atau soal matematika 

yang harus dijawab atau direspon. Namun, 

dinyatakan juga bahwa tidak semua 

pertanyaan matematika otomatis akan 

menjadi masalah. Suatu pertanyaan akan 

menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu 

menunjukkan adanya suatu tantangan 

(challenge) yang tidak dapat dipecahkan oleh 

suatu prosedur rutin yang sudah diketahui si 

pelaku. Soal matematika merupakan masalah 

jika soalnya bukan soal rutin (Hudoyo, 2005) 

atau soal tidak standar (McNeil, Grandau, 

Knuth, Alibali, Stephens, 2006). 

Berdasar pengertian ini, suatu soal 

merupakan masalah atau bukan masalah bagi 

seseorang, merupakan hal yang bersifat 

relatif.  Artinya suatu soal itu mungkin 

menjadi masalah bagi seseorang tetapi bagi 

mailto:baiduriumm@gmail.com
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orang lain itu mungkin bukan masalah, 

karena orang tersebut sudah mengetahui 

prosedur untuk menyelesaikannya, atau 

sudah mendapatkan penyelesaian 

masalahnya. Dalam matematika, suatu 

pertanyaan akan merupakan suatu masalah 

apabila tidak terdapat aturan/hukum tertentu 

yang segera dapat digunakan untuk 

menjawab atau menyelesaikannya. Hal ini 

berarti bahwa suatu soal matematika akan 

menjadi masalah apabila tidak segera 

ditemukan petunjuk penyelesaian masalah 

berdasarkan data yang terdapat dalam soal. 

Selanjutnya Polya (1973) mengemukakan 

bahwa terdapat dua macam masalah dalam 

matematika sebagai berikut.  

a)  Masalah mencari/menemukan (problem 

to find), yaitu mencari, menentukan, atau 

mendapatkan nilai atau objek tertentu 

yang tidak diketahui dalam soal dan 

memenuhi kondisi atau syarat yang 

sesuai dengan soal, dapat berupa masalah 

teoritis atau praktis, abstrak atau 

kongkrit, termasuk teka-teki. Bagian 

utama masalah ini adalah: 1) apa yang 

dicari? 2) apa data diketahui?, 3) 

bagaimana syaratnya? Ketiga bagian 

utama tersebut merupakan landasan 

untuk dapat menyelesaikan masalah jenis 

pertama tersebut.  

b)  Masalah  membuktikan (problem to 

prove), yaitu prosedur untuk menentukan 

apakah suatu pernyataan benar atau tidak 

benar. Soal membuktikan terdiri atas 

bagian hipotesis dan kesimpulan yang 

disebut sebagai struktur pembuktian. 

Pembuktian dilakukan dengan membuat 

atau memproses pernyataan yang logis 

dari hipotesis menuju kesimpulan. 

Sedangkan untuk membuktikan bahwa 

suatu pernyataan tidak benar, cukup 

diberikan contoh penyangkalnya 

sehingga pernyataan tersebut menjadi 

tidak benar. Bukti merupakan penjelasan 

yang logis dari sebuah teorema. 

Bukti merupakan sebuah 

kemampuan yang sangat penting dalam 

pemikiran matematik lanjutan, karena 

membantu para ahli matematika untuk 

melihat apakah dan mengapa proposisi atau 

teorema adalah benar. Sehingga sebuah bukti 

sering disebut sebagai penjelasan yang logis 

dari sebuah teorema. Tujuan umum dari 

pembuktian adalah memverifikasi, 

menjelaskan, mengkomunikasikan, dan 

mensistematisasi pernyataan dalam sistem 

deduksi (Almeida, 2000; Hersh, 1993). 

Beberapa metode pembuktian yang dilakuan, 

yaitu bukti langsung (bukti dengan 

konstruksi), bukti dengan kontradiksi, bukti 

dengan induksi matematika dan bukti dengan 

kontraposisi (Ferry, 2010). Bukti dengan 

induksi matematika adalah penting untuk 

membuktikan suatu sifat S(n) yang berkaitan 

dengan bilangan asli n. Sifat S(n) telah 

dibuktikan dengan induksi matematika jika 

telah diperlihatkan: 1) S(n) berlaku (benar) 

untuk n = 1 (bilangan asli terkecil di domain 

S(n)), 2) Jika S(n) berlaku untuk n = k, maka 

S(n) berlaku juga untuk  n = k + 1 (Alders, 

1990).   
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Meskipun bukti dengan induksi 

matematika merupakan pusat kurikulum 

matematika universitas, akan tetapi banyak 

guru dan mahasiswa kurang memahami 

metode pembuktian ini, yang 

memperlihatkan rapuhnya pengetahuan 

matematika mereka (Harel, 2002; Knuth, 

2002; Stylianides,  Stylianides &. Philippou, 

2007). Harel (2002), dalam analisisnya 

tentang skema bukti induksi matematika 

mahasiswa, mengidentifikasi kesulitan 

mendasar di seputar langkah dasar 

pembuktian dan juga tiga kesulitan lainnya: 

(1) Siswa menganggap induksi matematika 

sebagai kasus penalaran melingkar karena 

mereka percaya bahwa buktinya 

mengasumsikan bahwa P(n) benar untuk 

semua bilangan bulat positif; (2) Siswa 

percaya bahwa induksi matematika adalah 

teknik di mana penggambaran argumen 

umum berasal dari sejumlah kasus tertentu; 

dan (3) Siswa mengikuti aturan yang 

ditentukan oleh prinsip induksi matematis 

tanpa memahami apa yang mereka lakukan. 

Beberapa peneliti terdahulu 

(Dubinsky, 1986, 1989; Ernest, 1984; 

Fischbein & Engel, 1989; Movshovitz-Hadar, 

1993) sepakat bahwa induksi matematis 

adalah konsep yang sangat sulit untuk 

dikuasai. Kong (2003), Taufik (2016) 

menganalisis kesalahan mahasiswa tentang 

pembuktian dengan induksi matematika.  

Berdasar pada induksi matematika 

merupakan pusat kurikulum matematika 

universitas dan sulit dipahaminya konsep 

tersebut, maka sangat penting untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh mahasiswa khususnya 

mahasiswa calon guru matematika. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh kesalahan dan 

kesulitan mahasiswa dalam pembuktian 

induksi matematika, peneliti melakukan 

pemeriksaan secara teliti dan mendalam 

(melakukan eksplorasi) terhadap apa yang 

dikerjakan, ditulis dan diucapkan mahasiswa 

pada waktu menyelesaikan bukti dengan 

induksi matematika. Oleh karenanya 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

eksploratif dengan pendekatan kualitatif.  

Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa pendidikan matematika semester 

pertama universitas Muhammadiyah Malang, 

Jawa Timur, Indonesia yang mengikuti mata 

kuliah aljabar elementer tahun akademik 

2016/2017, selain mahasiswa yang 

mengulang. 

Instrumen 

 Instrumen utama dalam penelitian 

kualitatif adalah peneliti sendiri, sedangkan 

instrument pendukungnya adalah materi dan 

soal induksi matematika yang diambil dari 

(Alders, 1990).  

Pengumpulan Data  

Untuk mendapat informasi tentang 

kesalahan dan kesulitan subjek dilakukan 

melalui metode task analysis (van Someren 

et.al, 1994; Calder & Sarah, 2002) dan 

ekplorasi pikiran subjek. Berdasar ini maka 
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data penelitian dikumpulan melalui dokumen 

jawaban tertulis subjek (kelompok) dan focus 

group discussion (FGD) perwakilan 

kelompok yang dipilih secara acak berdasar 

jenis kesalahan yang dialami oleh subjek. 

Prosedurnya subjek melakukan diskusi 

kelompok 4 sampai 5 orang tentang 

pembuktian dengan induksi matematika 

selanjutnya dilakukan presentasi dan diskusi 

secara klasikal. 

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 

menganalisis lembar jawaban tertulis 

kelompok subjek dengan cara mengkoding 

dan mengelompokkan kesalahan-kesalahan 

kelompok subjek. Sedangkan data hasil 

diskusi (FGD atau kalsikal) dianalisis dengan 

model alir (model interaktif) yang terdiri tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 

1992). Tiga kegiatan analisis data ini tidak 

bersifat hirarkis, tapi merupakan suatu jalinan 

kegiatan yang saling berinteraksi mulai dari 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 

data. 

Hasil dan Diskusi 

 

1. Kesalahan dalam memahami makna n 

pada pembuktian S (n)  

Sebagai ilustrasi ketika mendiskusikan 

pembuktian S(n): 
1

1.2
+

1

2.3
+ ⋯ +

1

𝑛(𝑛+1)
=

𝑛

(𝑛+1)
, 𝑛 ∈ 𝑁. 

Sesuai dengan prosedur dan konsep 

pembuktian dengan induksi, maka S (n) 

harus benar untuk n =1, S (1).       

Untuk S (1), maka ruas kiri adalah  
1

1.2
=

1

2
. Sedangkan ruas kanan adalah 

1

1+1
=

1

2
 Sehingga terbukti benar untuk n =1. 

Untuk S(2), maka ruas kiri adalah  
1

2(3)
=

1

6
. Sedangkan ruas kanan adalah 

2

2+1
=

2

3
 Sehingga diperoleh bahwa tidak benar 

untuk n = 2.  Hal ini terjadi karena subjek 

memahami makna n pada ruas kiri 

sebagai suku ke-n, bukan sebagai jumlah 

n suku pertama dari deret. Selain itu 

kesalahan ini dipengaruhi oleh pengerjaan 

pada ruas kanan, yang hanya 

mensubstitusikan nilai n. Seharusnya 

untuk n = 2, ruas kiri adalah 
1

1.2
+

1

2.3
=

1

2
+

1

6
=

2

3
  yang sama dengan hasil pada 

ruas kanan. 

2. Kesalahan dalam melakukan deduksi 

(generalisasi) 

Ketika kelompok subjek telah 

membuktikan benar untuk S(1), S(2) dan 

S(3), sehingga mereka menyimpulkan 

benar untuk S(k) maka benar juga S(k+1), 

tanpa melakukan proses pembuktian lagi 

(dalam bentuk umum). Hal ini terjadi 

karena mereka membuat kesimpulan dari 

kasus-kasus atau berdasarkan contoh-

contoh, 𝑆(1) →  𝑆(2), 𝑆(2) →  𝑆(3) dan 

seterusnya (Harel and Brown’s, 2008) 

yang disebut sebagai tahap induksi. 

Kesulitan subjek dalam mendeduksi S(k + 

1) dari S(k) dinyatakan juga oleh 

(Stylianides and Stylianides and Philippou 

(2007), Palla, Potari, dan Spyrou (2012) 

serta  İmamoğlu dan Toğrol (2015). Hal 
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ini juga seperti yang dinyatakan Harel 

(2002) bahwa salah satu kesulitan siswa 

menganggap induksi matematika sebagai 

kasus penalaran melingkar. Mereka 

percaya bahwa buktinya mengasumsikan 

bahwa S(n) benar untuk semua bilangan 

bulat positif. 

3. Kesalahan dalam prosedur pembuktian 

Dua kesalahan di atas, memperlihatkan 

subjek masih kesulitan dalam pembuktian 

dengan induksi matematika. Sedangkan 

pada kesalahan ketiga ini, subjek sudah 

memahami prosedur pembuktian dengan 

induksi matematika, akan tetapi prosedur 

deduksi masih perlu diperbaiki. Proses 

yang dilakukan subjek seperti berikut ini. 

Andaikan benar untuk S(k): 
1

1.2
+

1

2.3
+

⋯ +
1

𝑘(𝑘+1)
=

𝑘

(𝑘+1)
, 𝑘 ∈ 𝑁, akan 

dibuktikan benar juga untuk S(k+1). 

Bukti 1: 

{
1

1.2
+

1

2.3
+ ⋯ +

1

𝑘(𝑘 + 1)
}

+
1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)

=
𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

𝑘

(𝑘 + 1)
+

1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

𝑘(𝑘 + 2) + 1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

𝑘2 + 2𝑘 + 1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

(𝑘 + 1)2

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

Prosedur pembuktian seperti ini kurang 

tepat. Hal ini dikarenakan dari langkah 

pertama pembuktian, ruas kanan sudah 

terbukti (jika dimaksudkan proses 

pembuktiannya menguraikan ruas kiri). 

Pembuktian  A = B (A dan B bukan 

himpunan) dapat dilakukan dengan: 1) 

menguraikan ruas kiri, A sehingga 

diperoleh ruas kanan, yaitu B atau 2) 

menguraikan ruas kanan, B sehingga 

diperoleh ruas kiri, yaitu A atau 3) 

menguraikan ruas kiri, A dan ruas kanan, 

B sehingga sama-sama diperoleh C.  

Bukti 2:  

Langkah pertamanya seperti Bukti 1, akan 

tetapi gagal dalam menggunakan S(k), apa 

yang diketahui, atau pembuktiannya 

seperti berikut. 

{
1

1.2
+

1

2.3
+ ⋯ + 

1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
}

=
𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

Prosedur seperti membuat subjek juga 

gagal menggunakan apa yang diketahui 

(hipotesis pada soal pembuktian) 

disamping kesalahan seperti pada Bukti 1. 

Kesalahan ketiga ini terjadi karena subjek 

mengikuti aturan yang ditentukan oleh 

prinsip induksi matematis tanpa 

memahami apa yang mereka lakukan 

(Harel, 2002). Kesalahan Bukti 2 terjadi 

dikarenakan pemahaman konsep logika 

(implikasi) dalam pembuktian langsung 

yang belum baik. 

4. Kesalahan manipulasi atau operasi 

aljabar 
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Ketika mengerjakan seperti Bukti 1, pada 

langkah baris ke-3, mengalami kesalahan 

pada pembilang. Ini terjadi disebabkan 

pemahaman konsep aritmetika pada 

bilangan pecahan/ rasional. 

{
1

1.2
+

1

2.3
+ ⋯ +

1

𝑘(𝑘 + 1)
}

+
1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)

=
𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

𝑘

(𝑘 + 1)
+

1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

𝑘 + 1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2)
=

𝑘 + 1

(𝑘 + 2)
 

Kesalahan manipulasi aljabar juga terjadi 

ketika membuktikan dari S(k):   

𝑎𝑘 − 𝑏𝑘

𝑎 − 𝑏
= 𝑎𝑘−1 + 𝑎𝑘−2𝑏 + 𝑎𝑘−3𝑏2 + ⋯

+ 𝑎𝑏𝑘−2 + 𝑏𝑘−1 

    ke S(k + 1): 

𝑎𝑘+1 − 𝑏𝑘+1

𝑎 − 𝑏
= 𝑎𝑘 + 𝑎𝑘−1𝑏 + 𝑎𝑘−2𝑏2

+ ⋯ + 𝑎𝑏𝑘−1 + 𝑏𝑘−1 

    Hal ini dikarenakan kegagalan subjek 

dalam memanipulasi bentuk 

𝑎𝑘+1 −  𝑏𝑘+1 = 𝑎𝑘+1 − 𝑎𝑘𝑏 + 𝑎𝑘𝑏 − 𝑏𝑘+1 

Ini terjadi karena pemaknaan bilangan ”0” 

(nol) pada proses pembuktian. 

 

Kesimpulan 

Pembuktian dengan induksi 

matematika merupakan pembuktian yang 

berkaitan dengan bilangan asli. Proses 

pembuktiannya sudah mempunyai prosedur 

tertentu. Berdasar hasil penelitian kesalahan 

mahasiswa pendidikan matematika 

Muhammadiyah Malang tahun akademik 

2016/2017 dalam pembuktian matematika 

adalah kesalahan pemahaman makna n pada 

S(n), kesalahan penarikan kesimpulan 

(generalisasi), kesalahan prosedur 

pembuktian dan kesalahan manipulasi 

aljabar.  

Untuk mengatasi kesalahan ini, maka 

dalam proses pembelajaran induksi 

matematika sebaiknya dilakukan setelah 

materi barisan dan deret, pemantapan konsep 

materi prasyarat, dan pemahaman konsep 

pembuktian dengan induksi matematika. 

 

Rujukan 

 

Alders, C.J. (1990). Ilmu Aljabar untuk 

SMTA Jilid 2. PT Pradnya Paramita. Jakarta 

 

Almeida, D. (2000). A survey of 

mathematics undergraduates’ interaction 

with proof: some implications for 

mathematics education. International 

Journal of Mathematical Education in 

Science and Technology. 31(6), 869—

890. 

 

Calder and Sarah. (2002). Using Think Aloud 

to Evaluate Deep Understanding 

http://www.brevard.edu/fyc/listsery/rem

ark/calderandcarlson.hml. Diakses 9 

Agustus 20105 

 

Dubinsky, E. (1986). Teaching mathematical 

induction I. The Journal of 

Mathematical Behavior, 5(3), 305−317.  

 

Dubinsky, E. (1989). Teaching mathematical 

induction II. The Journal of 

Mathematical Behavior, 8(3), 285−304. 

 

Ernest, P. (1984). Mathematical induction: A 

pedagogical discussion. Educational 

Studies in Mathematics, 15(2), 173−189.  

 

Ferry, David. (2010). Basic Proof Techniques 

 

Fischbein, E., & Engel, I. (1989). 

Psychological difficulties in 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika | Volume 2, Tahun 2017, p-ISSN 2528 - 4460                                                   

Volume 1, Tahun 2017, e-ISSN 2581 - 0634 
105 

 

understanding the principle of 

mathematical induction. In G. 

Vergenaud, (Ed.), Proceedings of the 

13
th 

International Conference for the 

Psychology of Mathematics Education 

(p. 276-282). Paris, France. 

 

Harel, G. (2002). The development of 

mathematical induction as a proof 

scheme: A model for DNR-based 

instruction. In S. Campbell, & R. Zaskis 

(Eds.), Learning and teaching number 

theory: Research in cognition and 

instruction (pp. 185–212). New Jersey: 

Ablex Publishing Corporation. 

 

Harel, G. & Brown, S. (2008). Mathematical 

induction: Cognitive and instructional 

considerations. In M. Carlson & C. 

Rasmussen (Eds.), Making the 

Connection: Research and Practice in 

Undergraduate Mathematics. 

Mathematical Association of America, 

111-123. 

 

Hersh, R. (1993). Proving is convincing and 

explaining. Educational Studies in 

Mathematics. 24, 389–399. 

 

Hudojo, Herman. (2005). Kapita Selekta 

Pembelajaran Matematika. Malang: 

Universitas Negeri Malang. 

 

İmamoğlu, Yeşim & Toğrol, Ayşenur 

Yontar. (2015). Proof construction and 

evaluation practices of prospective 

mathematics educators. European 

Journal of Science and Mathematics 

Education. 3 (2), 130‐144 

 

Knuth, E. J. (2002). Secondary school 

mathematics teachers’ conceptions of 

proof. Journal for Research in 

Mathematics Education, 33, 379–405. 

 

Kong, Chow Ming. (2003). Mastery of 

Mathematical Induktion among Junior 

College Students. The Mathematics 

Educator. 7 (2), 37-54. 

 

McNeil,N.M., Grandau, L., Knuth, E.J., 

Alibali, M.W., Stephens, A.C. (2006). 

“Middle-School Students’ 

Understanding of the Equal Sign: The 

Books They Read Can’t Help”. 

Cognition and Instruction, 24(3), 367 – 

385. 

 

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1992). 

Analaisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru. Terjemahan 

oleh: Tjetjep Rohendi Rohedi. Jakarta: UI 

Press. 

 

Movshovitz-Hadar, N. (1993). The false coin 

problem, mathematical induction and 

knowledge fragility. Journal of 

Mathematical Behavior, 12, 253–268. 

 

Palla, M., Potari, D., & Spyrou, P. (2012). 

Secondary school students’ 

understanding of mathematical 

induction: Structural characteristics 

and the process of proof construction. 

International Journal of Science and 

Mathematics Education, 10(5), 1023-

1045. 

 

Polya, G. (1973). How to Solve it. 2nd Ed. 

Princeton University Press, ISBN 

0-691-08097-6. 

 

Stylianides,  G.J,  Stylianides, A.J, Philippou, 

G.N. (2007). Preservice teachers’ 

knowledge of proof by mathematical 

induction,  J Math Teacher Educ (10), 

145–166 ·DOI: 10.1007/s10857-007-

9034-z 

 

Taufik, Azin. (2016). Diagnosis kesulitan 

mahasiswa di universitas kuningan 

dalam pembuktian menggunakan 

induksi matematika beserta upaya 

mengatasinya menggunakan scaffolding 

JES-MAT, Vol 2 No. 1; 41-54  

 

van Someren, Marteen. W., Barnard, 

Yvonne. F., Sandberg, Jacobin. A.C., 

(1994). The Think Aloud Method. A 

Practical guide to modeling cognitive 

processes. London. Academic Press. 

 




	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	Prosiding Final.pdf
	Isi.pdf
	Redaksi.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI.pdf


