Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 8 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN
BUKTI MATEMATIS
Sumardyono1)
1)

PPPPTK Matematika, Jl.Kaliurang km.6, Sleman; sumardyonomatematika@gmail.com

Abstrak. Pembuktian merupakan keterampilan khas di dalam matematika. Walaupun
guru hampir setiap hari membelajarkan matematika yang penuh dengan dalil atau
teorema, namun kemampuan guru dalam menyusun bukti masih perlu ditingkatkan.
Analisis hasil sebuah tes sederhana dalam paper ini adalah tentang kemampuan
menyusun bukti dengan 3 soal yang secara umum diselesaikan dengan metode
pembuktian tak langsung (kontradiksi) dan metode pembuktian langsung (pembuktian
dengan notasi aljabar dan induksi matematis). Dengan memberikan 3 soal teorema yang
tergolong sederhana, hasil tes menyuguhkan dan mewakili bukti empiris betapa guru
masih perlu meningkatkan kemampuan dalam hal melakukan penalaran logis dan
pemahaman metode-metode pembuktian bahkan untuk metode yang paling umum di
sekolah.
Pada kasus pembuktian dengan induksi matematis pada deret n bilangan asli pertama,
kebanyakan responden tidak memahami langkah pembuktian dan tidak menggunakan
argumentasi yang tepat untuk setiap langkah. Pada pembuktian bahwa banyak bilangan
asli adalah tak hingga, menunjukkan hampir semua responden tidak menyadari
pembuktian dengan kontradiksi. Sementara pada pembuktian bahwa jumlah dua
bilangan ganjil merupakan bilangan genap, kebanyakan responden tidak dapat
menggunakan notasi aljabar secara tepat.
Kata Kunci. pembuktian, induksi matematis, kontradiksi, notasi aljabar.

1. Pendahuluan
Pembuktian termasuk salah satu ciri khas matematika yang menjadi jantung dari keindahan
matematika serta dasar bagi kemanfaatan matematika. Matematika dibangun atas dasar
logika matematika yang merangkaikan antar kata dan kalimat dalam berbagai bentuk dan
jenis: simbol, definisi, lemma, teorema, algoritma, dan lain sebagainya, yang hampir
sebagian besar merupakan pernyataan. Rangkaian pernyataan itu baru diakui jika telah
dibuktikan kebenarannya.
Pembuktian matematis dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu penanda
tentang pemahaman seseorang terhadap suatu prinsip di dalam matematika. Jika seseorang
dapat memberikan bukti yang valid terhadap suatu prinsip dalam matematika, maka hal itu
mengindikasikan pemahaman yang jauh lebih baik dari sekedar mengetahui pengertian dan
aplikasi prinsip tersebut. Selain itu, pembuktian matematis memerlukan logika matematika.
Dengan belajar menyusun bukti, maka seseorang juga belajar melakukan penalaran yang
valid menggunakan logika matematika. Dengan demikian, belajar pembuktian matematis
penting untuk meningkatkan penalaran seseorang, yang juga menjadi salah satu tujuan
penting pembelajaran matematika.
Namun demikian, pembuktian matematis jarang mendapat tempat yang semestinya dalam
kurikulum (dokumen maupun praktik), khususnya di jenjang sekolah menengah. Topik
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pembuktian tidak muncul secara eksplisit sebagai topik matematika. Praktik belajar
matematika yang sebatas belajar tentang rumus-rumus matematika dan aplikasinya, serta
jarang sekali belajar tentang mengapa rumus-rumus itu perlu dan bagaimana dibuktikan,
akan mengakibat banyak siswa dan guru yang lemah dalam menyusun bukti. Hal ini ditandai
dengan kesalahan yang muncul dalam praktik pembuktian matematis. Mengutip Stefanowicz
(2014: 32), beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam menyusun bukti, antara lain: (1)
kekeliruan memahami definisi, (2) kekurangan kata-kata atau penjelasan, (3) kekurangpahaman atau ketidak-nalaran bukti, serta (4) langkah atau prosedur yang keliru.
Permasalahan yang akan diteliti adalah sejauh mana kemampuan guru dalam menyusun
bukti matematis. Kemampuan ini akan dideskripsikan dari penyelesaian terhadap 3 soal
pembuktian yang terkait metode pembuktian langsung maupun tidak langsung, serta
deskripsi kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan guru. Untuk itu, penulis mengadakan
penelitian kualitatif-deskriptif terhadap sampel guru SMA/SMK yang dipilih berdasarkan
kesempatan yang ditemui dalam pertemuan diklat (accidential sampling).

2. Beberapa Metode Pembuktian dalam Matematika
Dalam bagian ini dipaparkan tiga metode pembuktian matematis yang umum dipelajari dan
dikenal di SMA/SMK. Ketiga metode ini, dijadikan objek dalam penelitian untuk melihat
kemampuan guru dalam menyusun bukti matematis.

2.1. Induksi Matematis
Pembuktian dengan penalaran induktif (inductive reasoning) tidak dapat diterima di dalam
matematika karena penalaran induktif tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang valid.
Contoh. Dengan memandang bahwa: 1 + 2 = 3 (prima), 2 + 3 = 5 (prima), 3 + 4 = 7 (prima)
tidak dapat disimpulkan bahwa jumlah dua bilangan asli selalu merupakan bilangan prima.
Di dalam matematika, penalaran induktif hanya untuk melahirkan dugaan atau konjektur
(conjecture), namun konjektur bukanlah bukti di dalam matematika. Untuk menjadi bukti,
maka konjektur tersebut harus dibuktikan dengan metode pembuktian yang valid di dalam
matematika. “Conjectures have to be proved in order to be accepted as correct mathematical
statements, which is not always possible at this level of education (baca: level penalaran
induktif semata).” (Pavlekovic, 1998: 140).
Untuk mendapatkan bukti yang valid, maka penalaran induktif dimodifikasi menjadi
“induksi matematis” (mathematical inductive). Metode yang terakhir ini merupakan metode
yang valid atau shahih dan merupakan metode pembuktian yang bersifat deduktif.
Metode Induksi Matematis untuk membuktikan pernyataan P(n) untuk n sebarang bilangan
asli terdiri dari 2 langkah: langkah dasar dan langkah deduktif. Langkah dasar adalah
pembuktian pernyataan P(1) benar. Dengan kata lain pembuktian pernyataan untuk n yang
paling kecil yaitu n = 1. Pada kasus tertentu, n yang paling kecil ini tidak harus dimulai dari
1. Langkah induktif adalah pembuktian pernyataan: Jika P(k) benar untuk sebarang bilangan
asli n = k maka P(k+1) benar.
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Dalam kebanyakan praktik pembelajaran dan dalam kebanyakan buku pelajaran, biasanya
pembuktian dibuat dalam 3 langkah:
(1) Pembuktian untuk n = 1
(2) Pemisalan untuk n = k
(3) Pembuktian untuk n = k + 1
Tampak bahwa langkah induktif dipisah ke dalam 2 langkah, yang sesungguhnya dapat
menghilangkan makna sebagai suatu pernyataan implikatif yang ingin dibuktikan. Selain itu,
berdasarkan pengamatan penulis, seringkali setiap langkah tidak dimulai atau dilengkapi
dengan asumsi yang diperlukan atau pun penjelasan yang memadai.

2.2. Metode Kontradiksi
Adakalanya pembuktian langsung (direct proof) sulit atau bahkan sangat sulit untuk
dilakukan, maka pembuktian tak-langsung (indirect proof) menjadi metode yang dapat
dipilih. Dalam beberapa kasus, pembuktian tak-langsung menjadi satu-satunya cara yang
dapat ditempuh. Contoh yang paling klasik adalah pembuktian banyak bilangan prima adalah
tak-hingga. Pembuktian ini sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh Euclid.
Ada beberapa bentuk pembuktian tak-langsung, beberapa di antaranya yang paling sering
dipergunakan adalah metode kontrapositif dan metode reductio ad absurdum (menemukan
suatu kontradiksi).
Menggunakan bukti tak langsung, juga belum tentu mudah dipahami dan digunakan. Seperti
dinyatakan oleh Stefanowicz berikut: “when proving more complex theorems, it is easy to
get confused and make a mistake. Then we arrive at contradiction, which does not come
from the original assumption but form the error in the middle of the proof.” (Stefanowicz,
2014: 27).
Sementara Fou-Lai Lin, dkk menyatakan beberapa kesulitan yang sering timbul dalam
menggunakan bukti dengan kontradiksi antara lain: tidak tahu kapan menggunakan bukti
dengan kontradiksi, kemampuan menegasi suatu pernyataan, dan kemampuan melakukan
penalaran menggunakan kontrapositif. (Fou-Lai Lin, Yuan-Shun Lee, & Jya-Yi Wu Yu).
Pemahaman bukti dengan kontradiksi meliputi pemahaman prosedural dan pemahaman
konseptual. Pemahaman prosedural terkait dengan pengetahuan menegasi konklusi q, dan
lalu mendapatkan fakta yang bertentangan (kontradiksi) dengan p. Sementara pemahaman
konseptual adalah pengetahuan bahwa kontrapositif (jika q maka p) ekuivalen dengan
implikasinya (jika p maka q). (Fou-Lai Lin, Yuan-Shun Lee, & Jya-Yi Wu Yu).

2.3. Metode Penggunaan Notasi Aljabar
Banyak pembuktian matematika terutama dalam topik bilangan menggunakan pemilihan
notasi aljabar yang tepat. Kemampuan bentuk simbolisasi ini merupakan keterampilan
matematika yang penting dan mendasar. Pemilihan notasi aljabar untuk pembuktian
memerlukan kemampuan tersendiri sesuai dengan konteks masalah yang akan dibuktikan.
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Kemampuan ini penting karena simbolisasi tersebut untuk menyatakan konsep atau sifat
suatu konsep secara matematis.
Contoh simbolisasi yang kurang tepat dan yang tepat. Pemisalan suatu bilangan genap
dengan a atau pemisalahan bilangan kuadrat dengan b merupakan simbolisasi yang kurang
tepat dan kurang berguna. Jauh lebih relevan dan berguna bila sebarang bilangan genap
dinyatakan dengan 2k untuk sebarang k  dan sebarang bilangan kuadrat dengan k2 untuk
sebarang k  .

3. Analisis dan Hasil Tes 3 Soal Pembuktian
Berikut hasil tes dan analisisnya dari 3 kasus pembuktian sebagai studi kasus yang
menggambarkan bagaimana kemampuan guru dalam menyusun bukti matematis. Penelitian
dilakukan tahun 2017 terhadap 23 guru SMA/SMK.

3.1. Bukti Jumlah n Bilangan Asli Pertama dengan Induksi Matematis
Guru diminta untuk menyelesaikan soal berikut.
Buktikan dengan menggunakan metode Induksi Matematis (induksi matematika)
bahwa: 1 + 2 + 3 + .... + n = ½ n (n + 1) untuk sebarang bilangan asli n.
Diperoleh data sebagai berikut.
Dari 23 responden guru SMA/SMK yang menyelesaikan soal di atas, terdapat 15 guru (atau
65% responden) yang tidak mengetahui metode Induksi matematis. Ini cukup
memprihatinkan bahwa sebagian besar responden tidak tahu Induksi matematis. Saat
ditanyakan langsung, hampir semua mengatakan lupa dengan metode tersebut saat
mengerjakan soal. Dari responden yang tidak menggunakan Induksi Matematis tersebut,
sebagian hanya menguji untuk beberapa bilangan asli n dan sebagian yang lain mencoba
menurunkan rumus tersebut dengan cara lainnya.
Berikut ini pengerjaan salah satu responden.

Gambar 1. Guru berusaha menurunkan rumus dengan cara dan simbolisasi yang salah
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Tampak bahwa responden berusaha untuk membuktikan dengan caranya sendiri yang
mengindikasikan bahwa responden tidak mengetahui atau memahami Induksi Matematis. Di
lain pihak, jelas bahwa responden tidak memahami penggunaan simbol n sebagai variabel.
Pengerjaan dari salah satu responden lain sebagai berikut.

Gambar 2. Guru berusaha menurunkan rumus dengan cara Gauss
Tampak bahwa responden berusaha membuktikan dengan menggunakan cara yang mirip
dilakukan oleh Gauss. Beberapa responden lain juga melakukan yang hampir sama. Hal ini
kemungkinan dikarenakan soal terkait dengan deret, sehingga mengingatkan responden pada
cara Gauss dalam menentukan rumus jumlah bilangan asli hingga n suku pertama. Namun
pada penggunaan cara tersebut, selain mengindikasikan ketidaktahuan tentang Induksi
Matematis, juga terjadi miskonsepsi penggunaan simbol matematika di dalamnya.
Beberapa responden yang lain berusaha untuk menunjukkan kebenaran kesamaan dengan
mencoba beberapa nilai n. Bahkan ada yang menyimpulkan dari contoh ini kebenaran
kesamaan deret tersebut. Salah satunya ditunjukkan oleh pengerjaan responden di bawah ini.

Gambar 3. Guru menggunakan penalaran induktif.
Tampak bahwa responden hanya menunjukkan kebenaran deret dengan n = 5 lalu langsung
menyimpulkan kebenaran deret secara umum.
Untuk responden yang terindikasi mencoba menggunakan Induksi Matematis, diperoleh
hasil sebagai berikut.
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Tabel 1. Tahap pembuktian dengan Induksi Matematis dan Data Penelitian
Ada bagian pembuktian untuk n = 1
Ada bagian asumsi (pemisalan) benar untuk n = k
Ada bagian pembuktian, benar untuk n = k + 1

8
6
6

Kesalahan dalam
membuktikan untuk n = 1
Kesalahan dalam pemisalan
untuk n = k

1
4

Kesalahan dalam
membuktikan untuk n = k + 1

deret tidak benar, hanya mengganti n
dengan 1
tanpa alasan mengapa memilih n = k
tanpa keterangan bahwa nilai k itu
sebarang, bukan tertentu

6

tanpa alasan mengapa memilih n = k + 1,
(bukan k + 2 misalnya)

6

hanya mengganti k dengan k + 1 pada
pemisalan n = k

3

tidak tuntas atau salah dalam pembuktian
untuk n = k + 1

5

Dari 8 guru yang melakukan pembuktian dengan Induksi Matematis, ada 2 guru yang tidak
melengkapinya dengan langkah induksi matematis (yaitu: jika P(k) benar maka P(k+1) benar
atau jika untuk n = k benar maka untuk n = k + 1 benar).
Dari 6 guru yang melakukan kesemua langkah metode Induksi matematis, diperoleh hasil
sebagai berikut.
a. Pada pembuktian untuk n = 1.
Terdapat 1 guru yang salah dalam membuktikan identitas benar untuk n = 1. Guru
tersebut menulis seperti pada gambar di bawah.

Gambar 4. Kesalahan memahami simbol deret yang melibatkan tanda penjumlahan.
Tampak bahwa penulisan 1 + 2 + 3 + ... + 1 merupakan kalimat yang keliru. Dalam hal
ini, guru hanya mengganti n dengan 1, sehingga tidak memahami simbolisasi 1 + 2 + 3 +
... + n untuk sebarang bilangan asli n. Ini termasuk kesalahan fatal yang seharusnya
tidak perlu terjadi.
b. Pada pengambilan asumsi n = k
Dari 6 guru, terdapat 4 guru yang tidak memberikan alasan mengapa menulis n = k,
semuanya tidak ada yang menulis bahwa nilai k adalah bilangan asli sebarang.
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c. Pada pembuktian untuk n = k + 1
Dari 6 guru yang berusaha melakukan pembuktian untuk n = k + 1, terdapat 3 guru yang
hanya sekedar menuliskan kembali kalimat p(k+1) yaitu 1 + 2 + 3 + ... + (k + 1) = ½
(k+1) [(k+1) +1]. Dari 6 guru yang berusaha melakukan pembuktian untuk n = k + 1,
terdapat 5 guru yang salah dalam membuktikan kebenaran untuk n = k + 1.
Kebanyakan karena kesalahan hitung aljabar. Salah satu pengerjaan bahkan
mengindikasikan sebuah miskonsepsi bahwa n = k + 1 diinterpretasi sebagai menambah
1 pada suku ke-k, sebuah miskonsepsi yang lagi-lagi tidak seharusnya terjadi. Perhatikan
pekerjaan responden tersebut di bawah ini.

Gambar 5. Miskonsepsi n = k + 1 sebagai (n = k) + 1.
Dengan demikian, dari 23 guru responden yang menjadi subjek penelitian tersebut, tidak
satupun yang dapat menyelesaikan soal pembuktian dengan induksi matematis dengan
lengkap dan benar.
Satu pengerjaan yang terbaik disajikan di bawah ini.

Gambar 6. Pengerjaan bukti induksi matematis yang terbaik dari responden.

516

Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education Volume 5 Nomor 8 Tahun 2018
http://idealmathedu.p4tkmatematika.org ISSN 2407-8530

Tampak bahwa responden sudah memahami pengujian untuk n = 1, namun dalam
menyatakan premis untuk n = k, responden belum menjelaskan karakteristik simbol k dan
kaitannya dengan tahap berikutnya. Dalam pembuktian selanjutnya, responden sudah benar
dalam melakukan pengerjaan, yaitu dengan pembuktian kesamaan berikut.
1 + 2 + ... + k + (k + 1) = ½ k (k + 1). [(k + 1) + 1]
Cara yang ditempuhnya adalah dengan menurunkan atau menguraikan kedua ruas hingga
memiliki bentuk yang sama (satu baris terakhir pengerjaan responden ada di lembar lain
sehingga tidak tampak pada foto di atas).
Kesalahan bukti yang terkait dengan “hilangnya” penjelasan pemilihan langkah dan variabel
serta rangkaian pernyataan implikasi (keterkaitan premis dan konsekuen) seperti pada hasil
analisis di atas, juga dinyatakan oleh Andrew Lane sebagai berikut: “In other words, in some
statements the underlying mathematics which explains why the statement is true is not used
as a guide when establishing the inductive step. Thus, after one completes the proof by
mathematical induction, they have not gained any real insight into why the statement works
mathematically.” (Andrew Lane).

3.2. Bukti bahwa Banyak Bilangan Asli adalah Tak-hingga
Kasus ini mewakili kemampuan menyusun bukti dengan menggunakan metode pembuktian
yang paling umum, yaitu bukti dengan kontradiksi. Diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 2. Jenis respon guru untuk pembuktian banyak bilangan asli.
Respon

Banyak responden

Kosong atau kalimat yang tidak tuntas atau tidak

13

jelas atau hanya menyatakan kembali soal
Hanya ditulis: tidak tahu atau tidak bisa

2

Hanya menulis kembali barisan atau himpunan

6

bilangan asli, atau semacamnya
Hanya menyatakan kembali sifat bilangan asli

2

namun keliru konsep atau penulisan
Total

23

Tampak bahwa semua responden tidak akrab dengan pembuktian tak langsung atau metode
kontradiksi. Ini juga mengindikasikan lemahnya keterampilan menyusun bukti dari
responden. Berikut ini contoh pengerjaan responden yang hanya menyatakan barisan atau
himpunan bilangan asli.
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Gambar 7. Bukan bukti namun hanya representasi (himpunan) bilangan asli.
Sementara pengerjaan responden di bawah ini sudah terindikasi untuk menggunakan bentuk
aljabar namun kehilangan ide berikutnya sehingga hanya mendeskripsikan barisan bilangan
asli, walaupun dengan pernyataan yang kurang tepat (.. sampai tak bisa dihitung lagi). Kuat
dugaan bahwa responden tidak memahami konsep hitung dan ketakhinggaan.

Gambar 8. Ada pemisalahan aljabar namun tidak mengarah ke bukti jumlah bilangan asli.
Contoh di bawah ini menunjukkan pernyataan yang tidak logis dan penggunaan simbol
ketakhinggaan (∞) yang tidak tepat, yaitu penulisan n.∞.

Gambar 9. Bukan bukti tapi ada penggunaan simbol tak-hingga yang tidak tepat.
Secara umum, soal pembuktian tentang ketakhinggaan banyak bilangan asli ini menunjukkan
bahwa semua responden tidak mengetahui atau tidak menyadari adanya pembuktian taklangsung, terutama bukti dengan kontradiksi. Ini mengindikasikan lemahnya kemampuan
menyusun bukti dari para responden. Padahal soal tersebut merupakan soal paling klasik dan
sederhana, yang pembuktian tak-langsung merupakan satu-satunya cara yang paling
mungkin digunakan.

3.3. Bukti bahwa Jumlah Dua Bilangan Ganjil Merupakan Bilangan Genap
Soal ini tergolong soal yang mudah dengan materi di tingkat SD, sehingga tidak ada alasan
guru tidak memahami materi, karena yang diuji adalah benar-benar kemampuan menyusun
bukti matematis. Diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 3. Jenis respon guru pada soal bukti jumlah dua bilangan ganjil.
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Respon

Banyak responden

Kosong atau tidak jelas yang ditulis (tidak relevan)

2

Hanya mengetes dengan bilangan

7

Ada pemisalan untuk bilangan ganjil atau genap, tapi

4

tidak jelas atau tidak ada kelanjutan
Ada pemisalan 2 bilangan ganjil, tapi tidak berlaku umum

10

Ada pembuktian dan berlaku umum

0

Total

23

Berikut beberapa pembahasan terhadap pengerjaan responden terhadap soal sederhana
tersebut. Untuk contoh pengerjaan yang tidak relevan, disajikan di bawah ini.

Gambar 10. Pengerjaan yang tidak relevan pada bukti jumlah dua bilangan ganjil.
Berikut salah satu pengerjaan responden yang lain.

Gambar 11. Cara induktif untuk membuktikan jumlah dua bilangan ganjil.
Pada pengerjaan di atas, responden hanya menggunakan pengujian 2 bilangan ganjil untuk
menyimpulkan kebenaran pernyataan yang harus dibuktikan (penalaran induktif).
Pada beberapa pengerjaan, penggunaan simbol yang tidak tepat, menyebabkan responden
kehilangan ide lanjutan untuk pembuktian, seperti tampak pada pengerjaan di bawah ini.
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Gambar 12. Simbol yang tidak tepat untuk membuktikan jumlah dua bilangan asli.
Setelah memisalkan a dan b sebagai dua bilangan ganjil (yang seharusnya sebarang),
responden tidak meneruskan kalimat apa pun untuk menyusun bukti lengkapnya.
Beberapa responden berhasil menyatakan bilangan ganjil secara aljabar namun belum
bersifat umum, seperti tampak pada beberapa pengerjaan responden di bawah ini.
Pada gambar 13, bagian pertama (kiri) menunjukkan pengerjaan responden dengan
memisalkan sebarang dua bilangan yang sama (variabel) yang jumlahnya genap, namun
tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa bilangan yang sama itu adalah bilangan ganjil.
Sementara pada bagian kanan adalah pengerjaan yang lebih baik dengan menggunakan
ekspresi yang benar untuk bilangan ganjil, walaupun hanya untuk bilangan ganjil positif.

Gambar 13. Simbol yang sama untuk bukti jumlah dua bilangan ganjil.
Tampak bahwa responden pada bagian kanan yang menggunakan ekspresi bilangan ganjil
dengan 2n + 1 memiliki persepsi untuk bilangan ganjil sebagai 2n + 1 tanpa menyadari
bahwa pemilihan simbol n merupakan variabel dummy. Seharusnya dengan pemahaman akan
simbolisasi dalam matematika, tentu dengan mudah ia seharusnya menyatakan sebarang 2
bilangan ganjil dengan 2n+1 dan 2m +1 dengan n dan m masing-masing menyatakan
sebarang bilangan bulat.
Selain menyuguhkan bukti untuk dua bilangan ganjil yang sama, ada juga responden yang
menyuguhkan bukti untuk dua bilangan ganjil berurutan. Pada gambar 14 bagian kiri
menunjukkan pekerjaan bukti untuk jumlah dua ganjil berurutan namun tanpa penjelasan
tentang variabel n. Sementara pada gambar 14 bagian kanan menunjukkan pembuktian untuk
jumlah dua bilangan ganjil yang memiliki selisih 2 dan juga 4.
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Gambar 14. Bukti untuk dua bilangan ganjil berurutan.

4. Kesimpulan dan Saran
Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, tampak bahwa kebanyakan guru belum
memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun bukti matematis. Beberapa
kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil tes dan pembahasannya antara lain:
1. Kebanyakan guru belum memahami pembuktian dengan Induksi Matematis, bahkan
sebagian besar di antaranya tidak dapat mengingat dengan benar.
2. Pada usaha pembuktian dengan Induksi Matematis, banyak yang tanpa penjelasan
memadai, terutama terhadap karakteristik variabel yang dipilih dan tahap pembuktian.
3. Secara khusus, kebanyakan kesalahan terjadi pada:
a. Penulisan n = k tanpa penjelasan bahwa k adalah sebarang bilangan asli.
b. Kehilangan interpretasi tentang implikasi logis, bahwa ”Jika P(n) benar untuk n = k
maka P(n) benar pula untuk n = k +1”.
c. Kebanyakan kesalahan dalam pembuktian untuk n = k + 1 adalah kesalahan hitung/
manipulasi aljabar, menempatkan suku ke-(k+1) dan pernyataan P(n+1). Terdapat
kesalahan konsep suku ke-(k+1) dengan penambahan suku bilangan 1.
4. Tidak ada guru yang menggunakan pembuktian tak-langsung, khususnya metode
kontradiksi (atau reductio ad absurdum) bahkan pada kasus sederhana yang umumnya
diselesaikan dengan metode kontradiksi. Beberapa di antaranya mengindikasikan
miskonsepsi terhadap konsep ketakhinggaan.
5. Pada kasus pembuktian dengan memilih notasi aljabar yang tepat, kebanyakan guru tidak
dapat melakukannya. Alih-alih menggunakan 2m +1 dan 2n +1 untuk menyatakan
sebarang dua bilangan ganjil, kebanyakan hanya menggunakan satu bentuk ekspresi.
Saran yang dapat disampaikan dalam hal ini, antara lain:
1. a. Guru harus lebih membiasakan dan memahami pembuktian dengan induksi matematis,
metode kontradiksi, dan pembuktian langsung menggunakan notasi aljabar.
b. Guru hendaknya me-refresh pemahaman tentang pembuktian dan penalaran logis juga
metode-metode pembuktian matematika, serta membiasakan untuk memberikan
eksplanasi yang memadai (termasuk dalam proses pembelajaran yang dilakukan).
c. Membiasakan untuk mengerjakan pembuktian pada konsep-konsep matematika yang
biasa diajarkan agar pemahaman juga semakin baik.
d. Perlunya semacam usaha untuk memantapkan kemampuan menyusun bukti matematis
di kalangan guru dalam komunitas.
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2. Bagi peneliti, dapat mengembangkan penelitian serupa karena penelitian ini masih cukup
kecil dalam ruang lingkup (hanya 3 soal/metode) dan sampel responden (23 responden).
3. Ada usaha yang lebih spesifik dari lembaga pre-service (LPTK) maupun in-service
(khususnya PPPPTK Matematika), agar dalam perkuliahan dan/atau kediklatannya lebih
menaruh perhatian pada kompetensi penalaran dan pembuktian, tidak semata-mata
pengerjaan soal atau me-recall pengetahuan matematika.
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