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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika apa saja yang 

sering muncul dalam pembuktian pernyataan menggunakan prinsip induksi 

matematika beserta alternatif jawaban dari problematika tersebut. Penelitian ini 

dilakukan di program studi pendidikan matematika UNS. Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa yang telah mempelajari materi induksi matematika pada semester I tahun 

akademik 2015/2016. Penelitian dilakukan dengan pemberian tes berkaitan dengan 

materi induksi matematika. Selanjutnya, diperoleh data dari hasil tes tersebut yang 

didukung dengan wawancara oleh peneliti kepada subjek penelitian. Kesalahan yang 

umum dilakukan mahasiswa dalam melakukan pembuktian pernyataan dengan 

induksi matematika yakni terletak pada basic step, induction step, serta tidak 

menuliskan hipotesis. Kesalahan yang dominan dilakukan mahasiswa terletak pada 

induction step. 

Kata kunci: induksi matematika, problematika induksi. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam matematika khususnya tingkat perguruan tinggi, sering dijumpai suatu pernyataan yang telah 

dianggap benar sehingga tidak perlu dibuktikan kebenarannya maupun pernyataan yang perlu dilakukan 

tahap pembuktian kebenarannya. Pada awalnya, untuk membuktikan pernyataan dalam matematika dapat 

dilakukan dengan pembuktian langsung dan tidak langsung. Pembuktian ini dianggap efektif dalam 

membuktikan nilai kebenaran suatu pernyataan matematika. Kemudian, ditemukan suatu masalah dalam 

pembuktian pernyataan yang memuat jenis bilangan diskrit. Bagaimana jika ingin dilakukan pembuktian 

suatu pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat yang jumlahnya tak hingga? Apakah perlu 

dilakukan pembuktian tak hingga banyaknya agar pernyataan terbukti benar? Dalam kasus ini, tentu 

diperlukan suatu metode pembuktian yang efektif dan tidak cenderung untuk mengecek kebenaran 

proposisi pada setiap elemen himpunan bilangan bulat tersebut. Sehingga, membuktikan dengan 

pembuktian langsung atau tidak langsung tidak menjadi pilihan untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh 

karena itu, tercipta suatu konsep pembuktian efektif yang dinamakan induksi matematika. 

 

Prinsip induksi matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan dalam membuktikan suatu 

pernyataan yang berkaitan dengan obyek matematika yang bersifat diskrit, misal teori bilangan, teori graf, 

kombinatorik. Selain itu, induksi matematika menurut [1] juga dapat digunakan untuk mengecek hasil 

proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu, atau dengan kata lain, induksi matematika 

digunakan untuk membuktikan universal statement untuk       (tiap anggota bilangan asli) 

menyebabkan      berlaku. 

 

Prinsip induksi matematika menurut [2] adalah sebuah metode pembuktian yang ampuh dalam 

menetapkan keabsahan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan asli. Prinsip induksi matematika 

tidak dapat digunakan untuk menemukan suatu rumus atau teorema tetapi hanya sekedar untuk 

melakukan pembuktian. 
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Induksi matematika merupakan salah satu materi dasar yang sangat penting untuk menunjang materi 

selanjutnya karena aksioma dan teorema yang ditemui pasti akan dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya 

kemudian selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang dihadapi. 

Esensi induksi matematika yang penting tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar 

mengenai induksi matematika ini sendiri. Faktanya, materi ini masih kurang dipahami sebagian 

mahasiswa. Hal tersebut diketahui peneliti dari komentar mahasiswa dan dosen sendiri yang mengatakan 

bahwa materi tersebut sulit dipahami oleh sebagian mahasiswa. Selain itu, peneliti pernah menjumpai 

beberapa mahasiswa yang masih tidak bisa menyelesaikan soal pembuktian pernyataan yang berkaitan 

dengan induksi matematika. 

 

Avital dan Libeskind dalam [3] menjelaskan secara detail masalah-masalah pedagogik dan miskonsepsi 

yang sering terjadi ketika siswa belajar induksi matematika yakni masalah (a) kosep, (b) matematis, dan (c) 

teknis. Referensi [3] membagi permasalahan tersebut menjadi tiga, yakni mengenai (a) konseptual, (b) 

prosedural, dan (c) teknis. Masalah konseptual berkaitan dengan pemahaman mahasiswa tentang metode 

pembuktiannya, hubungan antara hipotesis induksi dengan langkah induksi, dan kegunaan dari basic step. 

Masalah prosedural terjadi ketika kesulitan dihadapkan pada kasus yang berlaku untuk   yang tidak 

dimulai dari 1, dan salah dalam membuat kalimat pernyataan. Sedangkan masalah teknik yaitu tentang 

penggunaan operasi atau memanipulasi aljabar. Roy dan Dreyfus dalam [4] mengemukakan bahwa 

terdapat 3 aspek pengetahuan dalam prinsip induksi matematika, yakni (a) pemahaman struktur 

pembuktian, (b) pemahaman basic step, dan (c) pemahaman induction step. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana problematika yang terjadi 

ketika mahasiswa dihadapkan pada soal pembuktian pernyataan matematika menggunakan prinsip induksi 
matematika. Problematika yang dimaksud dalam penelitian ini yakni masalah atau kesulitan yang dialami 
mahasiswa yang terbagi dalam basic step, induction step, dan tahap kesimpulan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran apa adanya atas suatu fenomena kehidupan nyata seperti yang dikemukakan oleh 

Moleong pada [5] bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan lain-lain) secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi (dalam bentuk kata-kata dan bahasa). Dalam 

penelitian ini, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi problematika apa saja yang sering muncul 

dalam  pembuktian pernyataan menggunakan prinsip induksi matematika, serta alternatif jawaban yang 

mungkin dari problematika tersebut. 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pascasarjana program studi pendidikan matematika Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pascasarjana yang telah mempelajari materi 

induksi matematika pada semester I tahun akademik 2015/2016. Pengambilan subjek dilakukan dengan 

teknik random. Teknik ini dilakukan karena peneliti menganggap semua mahasiswa memiliki kemampuan 

matematis yang sama dan penelitian ini hanya mendeskripsikan tentang problematika apa saja yang 

dialami mahasiswa ketika mengerjakan pembuktian pernyataan matematika menggunakan induksi 

matematika terlepas dari kemampuan matematisnya. Pengambilan subjek penelitian ini dilakukan secara 

acak hingga terambil 7 mahasiswa dari 37 mahasiswa yang ada. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan pemberian tes berkaitan dengan materi induksi matematika. Dalam 

menjawab soal, subjek penelitian tersebut diberikan waktu maksimal 30 menit. Selanjutnya, hasil tes 

dianalisis untuk mendiagnosis problematika apa saja yang dialami mahasiswa dalam melakukan 
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pembuktian pernyataan menggunakan induksi matematika. Hasil diagnosis permasalahan pembuktian 

dengan induksi matematika dari beberapa subjek penelitian tersebut kemudian dicek kebenarannya dan 

dilengkapi kekurangannya melalui kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti kepada masing-masing 

subjek. Setelah tahap wawancara selesai, maka permasalahan tersebut dirangkum dan dibuat kesimpulan. 

Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencari alternatif penyelesaian yang mungkin 

dapat menanggulangi permasalahan tersebut. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis instrumen yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. 
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mencari dan mengumpulkan data 
langsung dari sumber data. Sebagai instrumen utama, peneliti akan berinteraksi langsung dengan subjek 
penelitian. Kemampuan peneliti yang cakap dalam mencari dan menggali informasi secara mendalam akan 
sangat bermanfaat dalam mencari data yang diperlukan. Instrumen bantu yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu lembar tes dan pedoman wawancara. Tes berisi soal induksi matematika yang berbentuk uraian 
sebanyak 3 soal berikut. 

 

1. Buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n
2
 

2. Buktikan bahwa semua bilangan berbentuk       dapat dibagi oleh 5 untuk setiap   bilangan asli. 

3. Buktikan bahwa         dimana    ,    . 

 
 Soal yang diberikan memiliki tingkat kesukaran berjenjang dari soal mudah, soal kesukaran sedang, 

dan soal sulit. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan peneliti apakah subjek telah mengerjakan soal 
dengan kemampuan sendiri atau tidak. Pedoman wawancara berisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan 
yang bersifat mengeksplor informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, wawancara 
bertujuan untuk mengetahui dengan jelas alur pikiran siswa dalam menjawab tes soal induksi matematika 
yang diberikan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini didasarkan pada pendapat Miles dan Huberman yakni 
pengumpulan data, perekduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan 
data, subjek ke-  (               ) akan diberikan soal tes tertulis mengenai materi yang bersangkutan. 
Selanjutnya, subjek diminta untuk mengerjakan soal tersebut berdasarkan ide dan pemikiran masing-
masing. Selanjutnya dilakukan wawancara oleh peneliti untuk menanyakan penjelasan subjek secara 
langsung tentang bagaimana cara subjek tersebut menjawab soal tes yang diberikan. Sehingga diperoleh 
data lisan dan data tertulis. Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
menyederhanakan data dengan membuang yang tidak perlu serta membuat abstrak. Dengan demikian, data 
yang yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana cara 

mahasiswa dalam menjawab soal induksi matematika tersebut. Penyajian data yaitu menyusun informasi 

dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian 
data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang meliputi pemberian makna data yang 
memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibatnya melalui hukum-hukum empiris. Kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dikatakan valid jika ditemukan bukti kuat yang 
mendukungnya.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Setelah subjek menyelesaikan tes tertulis, diperoleh data uraian tentang cara subjek menjawab soal-soal 

induksi matematika. Selanjutnya, data tersebut dianalisis sehingga terlihat problematika yang dialami 
subjek tersebut. Problematika pembuktian pernyataan dengan induksi matematika dalam penelitian ini 
dibagi menjadi 3 jenis, yaitu problematika pada basic step, induction step dan tahap kesimpulan. 
Problematika tersebut akan diuraikan lebih jelas pada paragraf berikut. 

 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

916 

 

A. Problematika I: Bingung dalam memulai pembuktian suatu pernyataan matematis 

Ketika dihadapkan dengan soal pembuktian pernyataan, mahasiswa cenderung masih merasa bingung 

harus melakukan pembuktian dengan cara apa; apakah harus digunakan prinsip induksi matematika atau 

jenis pembuktian lainnya. Ini terlihat pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa subjek. 

Pada penelitian ini terdapat 1 subjek dari 7 subjek yang melakukan kesalahan jenis ini, yaitu subjek II (S2). 

Kesalahan terlihat dalam cuplikan dialog wawancara dengan subjek II (S2) berikut. 

P : bagaimana soalnya? Mudah? 

S2 : Mudah-mudah sulit. 

P : sulitnya dimana? 

S2 : nomor 1. 

P : tapi ngerti kan ngerjainnya pakai cara apa? 

S2 : hmm.. contoh langsung? 

P : kenapa nggak pakai induksi matematika? 

S2 : bisa ya? Aku bingung i 

 

B. Problematika II: Selalu memulai basic step dengan pembuktian kebenaran P(1) 

Mahasiswa selalu memulai basic step dengan pembuktian kebenaran     . Pembuktian P(1) pada basic 

step tidak selalu berlaku, karena pembuktian dengan induksi matematika kuat dapat menggunakan 

pembuktian kebenaran P(0), P(2), P(3), atau yang lainnya. Hal tersebut harus didasarkan pada definisi 

pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya. Pada penelitian ini terdapat 1 subjek dari 7 subjek yang 

melakukan kesalahan jenis ini, yaitu subjek VII (S7). 

 

 
 

GAMBAR 3.1 PROBLEMATIKA S7P1 

 

Gambar diatas merupakan jawaban subjek 7 dalam menjawab soal no. 3. Subjek memulai basic step 

dengan n=1. Padahal dalam soal dinyatakan bahwa        . Hal tersebut didukung oleh pendapat 

Ashkenazi pada [6] yang menyatakan bahwa, “Second Problem: Incomplete Comprehension of the 

Meaning of the Basic of Induction”. 

 

C. Problematika III: Kesulitan mengasumsikan P(k) pada basic step 

Ketiga, mahasiswa merasa kesulitan dalam mengasumsikan      pada basic step. Pada penelitian ini 

terdapat 2 subjek dari 7 subjek yang melakukan kesalahan jenis ini yaitu subjek I (S1) dan subjek III (S3), 

seperti yang terlihat berikut. 
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GAMBAR 3.2. PROBLEMATIKA S1P1 

 

 

 
 

GAMBAR 3.3 PROBLEMATIKA S3P1 

 

Subjek I mengasumsikan jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah    dengan         
    . Sedangkan subjek III mengasumsikan dengan           . terlihat bahwa kedua subjek tersebut 

tidak mampu dalam mendefinisikan pernyataan pada soal. Penalaran subjek dalam menganalogikan suatu 

pernyataan menjadi suatu bentuk simbolis masih kurang. Terlihat jelas bahwa beberapa mahasiswa 

bingung dalam menentukan suku terakhir      . 

 

D. Problematika IV: Bingung dalam memulai pembuktian P(k+1) 

Mahasiswa bingung untuk memulai pembuktian       .  Pada penelitian ini terdapat 1 subjek dari 

7 subjek yang melakukan kesalahan jenis ini yaitu subjek I (S1), seperti yang terlihat berikut. 

 

 
 

GAMBAR 3.4 PROBLEMATIKA S1P2 
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Subjek I menyatakan           habis dibagi lima karena “satuannya memiliki selisih 5 semua”. 

Hal tersebut tidak benar. Terlihat bahwa mahasiswa tidak mampu merubah bentuk           menjadi 

bentuk yang habis dibagi 5. 

E. Problematika V: Bingung dalam menjabarkan bilangan-bilangan pada langkah pembuktian P(k+1) 

Mahasiswa bingung dalam menjabarkan angka-angka pada langkah pembuktian       . Pada 

penelitian ini terdapat 3 subjek dari 7 subjek yang melakukan kesalahan jenis ini yaitu subjek I (S1), 

subjek II (S2) dan subjek V (S5), seperti yang terlihat berikut. 

 

 
 

GAMBAR 3.5 PROBLEMATIKA S1P3 

 

Terlihat subjek I bingung untuk               sehingga melakukan kesalahan dengan 

menuliskan           padahal diketahui bahwa       dan    . 

 

 
 

GAMBAR 3.6 PROBLEMATIKA S2P1 

 

Subjek II bingung dalam menjabarkan bilangan-bilangan pada langkah pembuktian tersebut sehingga 

dapat terbukti benar untuk       . 

 

 
 

GAMBAR 3.7 PROBLEMATIKA S5P1 

 

Subjek V terlihat bingung dalam menjabarkan bentuk          . Subjek menjabarkan      
                   dan kemudian bingung harus melanjutkan seperti apa lagi. Ini terjadi karena 

mahasiswa kurang berpikir kritis dan kreatif untuk memodifikasi bentuk tersebut. 
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F. Problematika VI: Melupakan hipotesis yang telah ada dalam membuktikan P(k+1) 

Mahasiswa terkadang melupakan hipotesis yang telah ada dalam membuktikan       . Pada 

penelitian ini terdapat 1 subjek dari 7 subjek yang melakukan kesalahan jenis ini yaitu subjek IV (S4), 

seperti yang terlihat berikut. 

 

 
 

GAMBAR 3.8 PROBLEMATIKA S4P1 

 

Subjek IV memulai pembuktian dengan menjabarkan                       kemudian 

menghasilkan              . Terlihat bahwa subjek menjawab soal dengan soal karena langkah 

tersebut akan kembali pada pernyataan awal. Ini terjadi karena subjek tidak mampu berpikir kritis dalam 

menghubungkan               dengan hipotesis yang dimiliki yakni        . Subjek 

cenderung tidak memahami makna dari pengasumsian      tersebut. Dalam pengerjaan pembuktian 

tersebut, mahasiswa harus selalu mengingat dan memahami hipotesis yang dimiliki agar mempermudah 

dalam pembuktian kebenaran induksi tersebut 

 

G. Problematika VII: Tidak menuliskan kesimpulan dari pembuktian yang telah dilakukan 

Pada penelitian ini, terdapat 2 dari 7 subjek yang tidak menulis kesimpulan dari pembuktian atau tidak 

menuliskan kesimpulan yang benar, yaitu subjek III (S3) dan subjek IV (S4). Seharusnya, selalu sertakan 

kesimpulan diakhir langkah penyelesaian, sebagai penegasan bahwa pernyataan tersebut telah terbukti 

benar. Problematika tersebut terlihat pada jawaban mahasiswa yang terlampir berikut. 

 

 
 

GAMBAR 3.9 PROBLEMATIKA S3P2 

 

 

 
 

GAMBAR 3.10 PROBLEMATIKA S4P2 

 
Pada gambar 3.9 dan 3.10, subjek melakukan kesalahan dalam menuliskan kesimpulan. Ini disebabkan 

karena ketidaktelitian subjek dalam menuliskan kesimpulan. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan materi dan pembahasan contoh soal pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa problematika dalam pembuktian pernyataan menggunakan prinsip induksi matematika 

terjadi pada basic step, induction step dan kesimpulan. Namun, problematika paling sering terjadi adalah 

pada induction step. Problematika-problematika tersebut beserta penyelesaian masalahnya dirangkum 

sebagai berikut. 

a. Mahasiswa merasa bingung harus melakukan pembuktian dengan cara apa; pembuktian langsung, 

tidak langsung, atau induksi matematika. Solusi: perlunya pemahaman konsep-konsep pembuktian 

dengan prinsip induksi matematika. 

b. Mahasiswa selalu memulai basic step dengan pembuktian kebenaran P(1). Solusi: perlunya 

pemahaman definisi pada soal agar tidak salah dalam mengambil nilai pada basic step dan perlunya 

wawasan lebih jauh untuk mengetahui jenis induksi apa saja yang ada, dan pada soal seperti apa 

induksi tersebut dapat digunakan. 

c. Mahasiswa merasa kesulitan dalam mengasumsikan      pada basic step. Solusi: perlunya 

pemahaman definisi pernyataan sebelum melakukan pembuktian sehingga tidak terjadi kesalahan 

dalam mengasumsikan     . 

d. Mahasiswa bingung untuk memulai pembuktian       . Solusi: perlunya membaca contoh-contoh 

soal pembuktian dan berlatih soal-soal sejenis. Selain itu, perlunya pemahaman dalam penulisan 

hipotesis dan penggunaannya untuk membuktikan kebenaran induction step. 

e. Mahasiswa bingung dalam menjabarkan angka-angka pada induction step untuk       . Solusi: 

perlunya keterampilan dalam memodifikasi bentuk matematis yang ada, dan dalam menghubungkan 

bentuk tersebut dengan hipotesis yang dimiliki. 

f. Mahasiswa terkadang melupakan hipotesis yang telah ada dalam membuktikan       . Solusi: 

mahasiswa harus selalu mengingat dan memahami hipotesis yang dimiliki agar mempermudah dalam 

pembuktian kebenaran induksi. 

g. Mahasiswa, tidak menulis kesimpulan dari pembuktian yang telah dilakukan. Solusi: mahasiswa 

dibiasakan untuk menyertakan kesimpulan diakhir langkah penyelesaian, sebagai penegasan bahwa 

pernyataan tersebut telah terbukti benar. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] Engel Arthur, Problem-Solving Strategies, Ann-Arbor: Springer-Verlag, 1998. 

[2] Bartle, R.G. and Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, 3th ed, Singapura: John Wiley and Sons, 2011. 

[3] Kong, Chow Ming, “Mastery of Mathematical Induction among Junior College Students,” in The Mathematics Educator, vol. 
7 No.2, 2003, p. 37-54. 

[4] Cusi, A. and Malara, N.A, “Improving Awareness about The Meaning of The Principle of Mathematical Induction” PNA, 
2009, vol. 4(1), 15-22. 

[5] Moleong, L.J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012. 

[6] Ashkenazi, Yehuda and Itzkovitch E, “Proof by Mathematical Induction” in International Journal of Innovation ang Research 
in Educational Sciences, Vol. 1, 2014, Issue 3, p.186-190 

 


