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PENALARAN MATEMATIKA 
 

Clara Ika Sari Budhayanti 
 

Pendahuluan 
 

alam menyelesaikan permasalahan matematika, penalaran matematis sangat 
diperlukan baik di bidang aritmatika, aljabar, geometri dan pengukuran, 

trigonometri maupun peluang. Penalaran matematika menjadi pedoman atau 
tuntunan sah atau tidaknya langkah-langkah matematis yang kita buat. Unit 
penalaran matematika akan membahas mengenai penalaran/logika matematika yang 
terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dan kuantifikasi. Setelah 
Anda mempelajari unit ini, kompetensi yang harus dikuasai adalah Anda mampu 
menggunakan konsep dasar penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah 
dalam matematika maupun bidang lain yang terkait. Media yang digunakan untuk 
mempelajari unit ini adalah bahan ajar cetak dan web. Manfaat mempelajari unit ini, 
selain merupakan prasyarat untuk mempelajari pemecahan masalah matematika 
dalam unit 9 juga dapat digunakan dalam penalaran di bidang ilmu lain di luar 
matematika. Unit ini terdiri dari dua subunit yaitu subunit pengantar logika dan 
pernyataan berkuantor.  
 Agar Anda dapat menguasai materi ini dengan baik dan benar, kajilah materi 
dalam subunit ini sampai tuntas. Diskusikan dengan teman, hal-hal yang Anda 
anggap sulit melalui email atau chatting. Setelah Anda selesai mengkaji, ujilah 
tingkat penguasaan Anda terhadap materi subunit ini dengan mengerjakan tes 
formatif. Jika Anda belum mencapai tingkat penguasaan yang disyaratkan, janganlah 
segan untuk mempelajari kembali materi tersebut, terutama pada bagian-bagian yang 
Anda anggap sulit. Bertanyalah pada orang yang Anda anggap mampu dan bersedia 
membantu Anda, jika Anda mengalami kesulitan.  

Selamat belajar, semoga Anda sukses. 
 
 

D 

Unit 6
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Subunit 1 
 

Pengantar Logika 
 

 
ubunit ini akan membahas mengenai obyek logika yaitu pernyataan dan 
bagaimana menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan yang didasarkan 

pada teori korespondensi dan koherensi. Materi berikutnya adalah mengenai 
komposisi pernyataan dan nilai kebenarannya. Sifat-sifat operasi logika termasuk 
beberapa ekuivalensi juga dibahas dalam subunit ini. Silahkan Anda mulai 
mempelajari unit ini dengan sungguh-sungguh dengan mengkaji definisi dan obyek 
logika berikut ini. 

Logika merupakan salah satu ilmu yang penting untuk dipelajari. Aplikasi 
logika seringkali ditemukan tidak hanya dalam bidang matematika tetapi juga dalam 
ilmu-ilmu lain meskipun tidak secara formal disebut belajar logika. Logika dalam 
matematika digunakan untuk membuktikan teorema-teorema, dalam ilmu komputer 
digunakan untuk menguji kebenaran dari program, dalam ilmu pengetahuan alam 
digunakan untuk menarik kesimpulan dari eksperimen-eksperimen dan dalam ilmu 
sosial digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-
hari. Pengertian logika dirumuskan oleh para ahli dengan rumusan yang berbeda-
beda, tetapi arti dan maknanya tidak jauh berbeda. Salah satunya menurut Soekadijo, 
logika adalah suatu studi yang sistematik tentang struktur pernyataan dan syarat-
syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode yang 
mengesampingkan isi atau bahan pernyataan dan hanya membahas bentuk logisnya 
saja. Logika yang mengesampingkan isi dari pernyataan dan hanya melihat 
bentuknya saja terutama pada saat penalaran, sering dikenal dengan istilah logika 
formal, logika simbolik, logika modern, atau logika matematika. Salah satu ciri dari 
logika matematika adalah penalarannya berdasarkan penalaran deduktif. Penalaran 
ini akan dibahas lebih lanjut pada unit 7.  
 Dengan melihat definisi di atas, menurut Anda, apa yang akan kita pelajari 
dalam logika? Dikatakan bahwa logika merupakan studi tentang struktur pernyataan. 
Jadi dalam logika, obyek yang dibicarakan adalah pernyataan. Pernyataan yang 
bagaimanakah? Setiap ilmuwan akan berusaha menghasilkan teori yang benar. Suatu 
teori tidak akan berarti jika tidak bernilai benar. Oleh karena itu benar tidaknya suatu 
pernyataan yang memuat teori menjadi hal penting untuk dibicarakan. Jadi dalam 
logika, kita mengesampingkan isi atau arti dari pernyataan tetapi yang kita pelajari 

S
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adalah benar atau salah suatu pernyataan dan bagaimana menentukan kebenaran 
pernyataan tersebut. Bagaimana kriteria kebenaran yang digunakan dalam logika? 
Teori yang terkait dengan kebenaran ini adalah teori korespondensi dan teori 
koherensi. 
 Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan bernilai benar jika 
hal-hal yang termuat dalam pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. Misalnya “Ibukota propinsi Jawa Timur adalah Surabaya”. 
Pernyataan tersebut bernilai benar karena sesuai dengan kenyataan. Teori-teori dalam 
bidang IPA banyak didasarkan pada teori korespondensi ini. Sedangkan pada 
matematika, teori tidak hanya berdasarkan fakta semata tetapi juga berdasarkan pada 
rasio dan aksioma. Dari  sini muncul teori koherensi. Teori koherensi menyatakan 
bahwa suatu kalimat bernilai benar jika pernyataan yang termuat dalam kalimat 
tersebut bersifat koheren, konsisten atau tidak bertentangan dengan pernyataan-
pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya “Jumlah besar sudut-sudut 
suatu segitiga adalah 0180 ”. Kalimat ini bernilai benar karena kalimat tersebut 
konsisten dengan aksioma yang telah disepakati kebenarannya dan konsisten dengan 
teorema atau dalil sebelumnya yang telah terbukti benar.  

Berdasarkan uraian di atas, obyek di dalam logika adalah kalimat atau 
pernyataan yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Setiap pernyataan 
adalah kalimat tetapi sebuah kalimat belum tentu merupakan pernyataan. Kalimat-
kalimat yang bersifat ”menerangkan sesuatu” atau disebut juga kalimat deklaratif 
saja yang dapat digolongkan sebagai pernyataan. Jadi pernyataan adalah kalimat 
deklaratif yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Istilah pernyataan 
disebut juga proposisi atau kalimat tertutup. Berikut ini contoh pernyataan dan bukan 
pernyataan.  
Contoh : 1. 82 =+x  adalah kalimat dengan variabel x. 
    2. ”Ini warna favorit saya” adalah kalimat dengan variabel ”ini”. 

   3.  Donal bebek adalah salah satu tokoh kartun.  
    4.  Segilima mempunyai tepat 4 sisi.  
Kalimat pada contoh 1 dan 2, merupakan contoh kalimat yang bukan pernyataan 
karena kita tidak dapat menentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Kalimat 
tersebut memuat variabel. Kalimat jenis ini disebut kalimat terbuka. Bagaimanakah 
cara menentukan nilai kebenarannya? Jika variabel pada kalimat tersebut diganti 
dengan hal tertentu, maka nilai kebenaran kalimat terbuka tersebut dapat ditentukan. 
Misalnya pada kalimat pertama yaitu ” 82 =+x ”, nilai x diganti dengan bilangan 6 
maka diperoleh kalimat 826 =+  yang benar. Pada contoh kedua, variabel ”ini” 
diganti dengan ”ungu” maka diperoleh kalimat ”Ungu adalah warna favorit saya”. 
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Jika benar bahwa ungu adalah warna favorit saya maka kalimat tersebut adalah 
benar, sebaliknya jika tidak, kalimat tersebut salah. Pada contoh 3 dan 4, kita dapat 
menentukan nilai kebenarannya. Kalimat pada contoh ke-3 benar karena sesuai 
dengan kenyataannya, sedangkan kalimat pada contoh keempat salah karena 
bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa segilima mempunyai tepat 5 
sisi.  

Contoh kalimat lain yang bukan merupakan pernyataan dalam logika adalah 
”Mudah-mudahan hari ini tidak hujan” dan ”Tolong buka pintu itu!”. Pernyataan-
pernyataan tersebut merupakan kalimat yang memuat harapan dan kalimat 
permintaan yang tidak dapat ditentukan benar atau salah. 

Jika suatu pernyataan adalah benar maka dikatakan pernyataan itu bernilai 
benar. Demikian juga jika pernyataan tersebut salah maka dikatakan bahwa 
pernyataan tersebut bernilai salah.  

Menurut definisi logika yang telah dikemukakan di atas, maka yang akan kita 
pelajari adalah bentuk logis dari pernyataan-pernyataan dan tidak melihat isi atau arti 
pernyataan tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan notasi agar lebih mudah 
melihat bentuk logis dari suatu pernyataan. Pada logika sebarang pernyataan 
disajikan dengan menggunakan notasi  p, q, r, s, dan lain sebagainya. 
Contoh : 1. p: Bilangan 19 adalah prima 
    2. q: Jika 3=x  maka 62 =x  
    3. r: Kapur berwarna putih 
    4.  : Saat ini di ruang sebelah sedang berlangsung kuliah matematika 
Contoh satu sampai dengan tiga dapat segera ditentukan benar atau salah, sedangkan 
contoh keempat memerlukan observasi untuk menentukan apakah pernyataan itu 
benar atau salah. Pernyataan yang dapat langsung ditentukan nilai kebenarannya 
disebut pernyataan absolut/mutlak. Sedangkan pernyataan yang tidak dapat 
ditentukan kebenarannya secara langsung disebut pernyataan empirik. Dalam subunit 
ini kita hanya akan membicarakan pernyataan yang absolut saja. 
 Selanjutnya kita akan mempelajari komposisi pernyataan. Dalam kehidupan 
sehari-hari, terkadang kita harus membuat pernyataan baru yang menunjukkan 
pengingkaran dengan menggunakan kata ”tidak benar”. Selain itu juga sering kita 
harus menggabungkan dua pernyataan dengan menggunakan kata penghubung 
”dan”, ”atau”, ”Jika...maka...” maupun ”...jika dan hanya jika...”. Jadi pernyataan 
dapat berupa pernyataan tunggal atau majemuk. Pernyataan tunggal adalah 
pernyataan yang tidak memuat pernyataan lain sebagai bagiannya. Sedangkan 
pernyataan majemuk adalah pernyataan yang merupakan gabungan dari beberapa 
pernyataan tunggal. Jadi pernyataan majemuk merupakan komposisi dari beberapa 
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pernyataan tunggal yang diperoleh dengan cara menggabungkan pernyataan-
pernyataan dengan menggunakan kata perangkai atau penghubung. Kata perangkai 
atau penghubung dalam logika sering juga disebut operasi-operasi logika. Dengan 
menggunakan kata-kata perangkai tersebut diperoleh 5 macam komposisi pernyataan 
dalam logika yaitu ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Berikut 
merupakan uraian dari komposisi pernyataan-pernyataan tersebut. 
 
1. Ingkaran 

Ingkaran dalam logika merupakan pernyataan yang dibentuk dengan 
meletakkan kata ”tidak benar” pada pernyataan semula. Di beberapa buku, ingkaran 
juga disebut negasi. Ingkaran suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang 
merupakan kebalikan dari nilai kebenaran pernyataan semula. Jika pernyataan 
bernilai benar maka ingkaran pernyataan tersebut bernilai salah, demikian 
sebaliknya. Notasi atau simbol operasi ingkaran adalah ” ∼”. 
Contoh : Tidak benar bahwa ibukota Indonesia adalah Jakarta.  
Jika p : Ibukota Indonesia adalah Jakarta maka kalimat “Tidak benar bahwa ibukota 
Indonesia adalah Jakarta” merupakan negasi atau ingkaran dari pernyataan p dan 
dinotasikan dengan ∼p. Pernyataan ∼p juga dapat dinyatakan dengan pernyataan 
“Ibukota Indonesia bukan Jakarta”. Pada contoh tersebut nilai kebenaran dari 
pernyataan p adalah benar sehingga pernyataan ∼p bernilai salah. 
 
Bagaimana Saudara, apakah Anda sudah memahami uraian di atas? Untuk lebih 
jelasnya Anda bisa membaca tabel kebenaran dan contoh berikut ini. Tabel 
kebenaran adalah sebuah tabel yang menyatakan nilai kebenaran suatu pernyataan 
majemuk yang diperoleh dari nilai kebenaran yang mungkin dari setiap pernyataan 
yang membentuknya. 
 

Tabel 6.1 Tabel Kebenaran Ingkaran 
p ∼p 
B S 
S B 
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2. Konjungsi 
Konjungsi merupakan komposisi pernyataan yang terbentuk dengan 

menggabungkan dua pernyataan dan menggunakan kata perangkai ”dan”. Konjungsi 
bernilai benar jika kedua pernyataan yang membentuknya bernilai benar. Kata 
perangkai ”dan” dinotasikan dengan ”∧ ”.  
Contoh : Sinta makan nasi dan minum teh. Kalimat ini bernilai benar jika Sinta 
makan nasi dan sekaligus minum teh. Jika  p : Sinta makan nasi dan  q : Sinta minum 
teh maka qp ∧  : Sinta makan nasi dan minum teh  bernilai benar. 
Berikut ini tabel kebenaran dari konjungsi. 
 

Tabel 6.2 Tabel Kebenaran Konjungsi 
p q qp ∧

B B B 
B S S 
S B S 
 S S S 

 
Kata penghubung dalam konjungsi disebut juga kata penghubung penyertaan, karena 
harus menyertakan semua komponen-komponennya. Dalam kehidupan sehari-hari, 
kata penghubung yang mempunyai arti sama dengan ”dan” antara lain ”yang”, 
”tetapi”, ”meskipun”, ”maupun”. 
  
3. Disjungsi 

Disjungsi merupakan komposisi pernyataan yang dibentuk dengan cara 
menggabungkan dua pernyataan dengan kata penghubung ”atau”. Notasi untuk kata 
perangkai ”atau” adalah ”∨ ”.  
Contoh : Sinta makan nasi atau minum teh. Dari kalimat ini ada empat kemungkinan 
yang terjadi yaitu  

(1) Sinta benar makan nasi dan juga minum teh. Jika ini kenyataannya maka 
pernyataan ”Sinta makan nasi atau minum teh” bernilai benar. 

(2) Sinta makan nasi tetapi tidak minum teh. Jika ini kenyataannya maka 
pernyataan ”Sinta makan nasi atau minum teh” bernilai benar karena Sinta 
makan nasi walaupun tidak minum teh. 

(3) Sinta tidak makan nasi tetapi minum teh. Jika ini kenyataannya maka 
pernyataan ”Sinta makan nasi atau minum teh” bernilai benar karena Sinta 
minum teh walaupun tidak makan nasi. 
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(4) Sinta tidak makan nasi dan tidak minum teh. Jika ini kenyataannya maka 
pernyataan ”Sinta makan nasi atau minum teh” bernilai salah karena tidak 
sesuai kenyataannya. 

Berdasarkan uraian di atas, disjungsi bernilai benar jika salah satu atau kedua 
pernyataan yang membentuknya bernilai benar. Dengan kata lain, disjungsi bernilai 
salah jika kedua pernyataan yang membentuknya bernilai salah. Hal ini ditunjukkan 
oleh tabel kebenaran berikut ini. 
 

Tabel 6.3 Tabel Kebenaran Disjungsi 
p q qp ∨

B B B 
B S B 
S B B 
S S S 

 
Disjungsi disebut juga alternatif karena cukup salah satu saja komponen yang benar 
maka disjungsinya benar.  
 
4. Implikasi 

Implikasi adalah komposisi pernyataan yang menggunakan kata perangkai 
”jika...maka...”. Lambang yang digunakan untuk menyatakan implikasi adalah 
” qp → ”. Pernyataan pertama disebut anteseden atau syarat dan pernyataan kedua 
disebut akibat atau konsekuen. Implikasi bernilai salah jika anteseden bernilai benar 
dan konsekuen bernilai salah. Nilai kebenaran yang mungkin untuk implikasi 
ditunjukkan oleh tabel berikut ini. 

 
Tabel 6.4 Tabel Kebenaran Implikasi 

p q qp →

B B B 
B S S 
S B B 
S S B 

 
 
Contoh : p : Segitiga ABC sama kaki 
   q :  Segitiga ABC mempunyai dua sudut yang besarnya sama 
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     qp → : Jika segitiga ABC sama kaki maka segitiga ABC mempunyai dua sudut 
yang besarnya sama. 

Pada implikasi di atas yang menjadi anteseden adalah pernyataan ” Segitiga ABC 
sama kaki”, sedangkan yang menjadi konsekuennya adalah pernyataan ” Segitiga 
ABC mempunyai dua sudut yang besarnya sama”. Bagaimana dengan nilai 
kebenaran pernyataan qp → ? Jika segitiga ABC benar sama kaki maka segitiga 
tersebut mempunyai dua sudut yang sama besar. Jadi p dan q keduanya bernilai 
benar maka nilai kebenaran pernyataan di atas adalah benar. Jika segitiga ABC 
bukan sama kaki maka pasti pernyataan qp →  di atas benar walaupun kita tidak 
tahu apakah q bernilai benar atau salah.  
 
 Sepintas penetapan nilai kebenaran untuk keadaan ketiga yaitu anteseden 
salah, konklusi benar maka implikasinya benar, kelihatannya janggal dan tidak sesuai 
dengan kondisi real. Tetapi jika dipikirkan lebih mendalam, sebenarnya tidak terjadi 
pertentangan antara nilai kebenaran yang didefinisikan tabel kebenaran di atas 
dengan logika secara umum dan penetapan nilai kebenaran ini menjadi masuk akal. 
Untuk memperjelas hal ini, Anda bisa mengkaji contoh berikut. 
Contoh : Seseorang berjanji kepada temannya : ”Jika hari tidak hujan maka saya 
akan datang”. Menurut Anda kapan orang tersebut dikatakan ingkar janji? Pasti Anda 
akan menjawab bahwa orang tersebut dikatakan ingkar janji jika hari tidak hujan 
tetapi dia tidak datang. Jadi orang tersebut ingkar janji jika dia dalam keadaan itu 
saja. Ini berarti untuk tindakan yang lain dia tidak dapat dipersalahkan.  
 Jadi secara umum kita menentukan nilai kebenaran dari suatu implikasi 
berdasarkan definisi tanpa memperhatikan hubungan antara anteseden dan konklusi. 
Oleh karena itu implikasi dengan penentuan nilai kebenaran seperti itu disebut 
implikasi material atau implikasi formal.   
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5. Biimplikasi 
Biimplikasi merupakan komposisi pernyataan yang menggunakan kata 

perangkai ”jika dan hanya jika”. Kata perangkai tersebut dinotasikan dengan 
lambang ”↔ ”. Biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan yang 
membentuknya, kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. 
Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat tabel di bawah ini. 

 
Tabel 6.5 Tabel Kebenaran Biimplikasi 

p q qp ↔

B B B 
B S S 
S B S 
S S B 

 
Contoh : Suatu segitiga adalah segitiga sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya 
sama panjang. Jika p : suatu segitiga adalah segitiga sama sisi dan q : ketiga sisi 
segitiga sama panjang maka pernyataan majemuk di atas dapat dinyatakan dengan 
simbol qp ↔ . 
 
Latihan 

Bagaimana Saudara, apakah Anda telah memahami konsep yang telah kita 
pelajari di atas? Silahkan Anda mengerjakan contoh-contoh soal berikut ini guna 
memantapkan pemahaman materi yang sudah Anda peroleh. 
1. Di antara kalimat-kalimat berikut ini, manakah yang merupakan pernyataan? 

a. 2 + 3 = 7 
b. Buka buku pelajaran Matematika halaman 12 
c. 5 + 7 < 10 
d. Bulan merupakan satelit bumi 
e. 95 >+x  untuk setiap x bilangan real 

2. Tentukan ingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut ini. 
a. Ibu kota negara Jepang adalah Tokyo. 
b. 3 + 5 = 7. 
c. Pada saat kemarau, suhu di Jakarta panas sekali. 
d. 2 × 5 = 10. 
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3. Diketahui : 
p : Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia 
q : 1043 =+  
r : Persegi panjang adalah suatu persegi 
s : Bilangan 7 merupakan bilangan ganjil 
t : Bilangan 8 merupakan bilangan genap 

      Tuliskan komposisi pernyataan di bawah ini dengan kalimat, kemudian tentukan 
nilai kebenarannya. 

 a. rp ∧  
 b. sq ∨  
 c. sr →  
 d. ts ↔  
 
Pedoman Jawaban Latihan 
Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan di atas? Silahkan 
cocokkan jawaban Anda dengan pembahasan latihan berikut ini. 

1. a.  Kalimat 732 =+  bernilai salah, maka 732 =+  merupakan pernyataan. 
b.  Kalimat ”Buka buku pelajaran Matematika halaman 12” merupakan 

kalimat perintah yang tidak dapat ditentukan benar atau salah. Jadi 
kalimat ini bukan pernyataan. 

c.   Kalimat  5 + 7 < 10 merupakan pernyataan yang bernilai salah. 
 d.  Kalimat ” Bulan merupakan satelit bumi” merupakan pernyataan yang 

bernilai benar.  
2. Ingkaran dari pernyataan-pernyataan  pada soal nomor 2 adalah: 

a. Ibu kota negara Jepang bukan Tokyo. 
b. 753 ≠+ . 
c. Tidak benar bahwa pada saat kemarau, suhu di Jakarta panas sekali. 
d. 2 × 5 ≠ 10 

3. a.  rp ∧ :  Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan persegi panjang 
adalah suatu persegi.  

Pernyataan ini merupakan pernyataan bentuk konjungsi karena 
menggunakan kata penghubung ”dan”. Menurut definisi kebenaran 
konjungsi atau dengan melihat tabel kebenaran konjungsi, pernyataan 
tersebut bernilai salah karena salah satu komponen pembentuknya yaitu 
pernyataan ke-2 bernilai salah.  

b.  sq ∨ : 1043 =+  atau bilangan 7 merupakan bilangan ganjil.  
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Pernyataan ini merupakan disjungsi karena menggunakan kata 
penghubung ”atau”. Menurut tabel kebenaran disjungsi, pernyataan 
tersebut bernilai benar karena salah satu komponen pembentuknya 
bernilai benar.  

c.  sr → : Jika persegi panjang adalah suatu persegi maka bilangan 7 
merupakan bilangan ganjil.  

Pernyataan ini merupakan implikasi karena menggunakan kata 
penghubung ”jika... maka...”. Anteseden dari implikasi bernilai salah 
sedangkan konklusinya bernilai benar maka implikasi tersebut bernilai 
benar. 

d.  ts ↔ :  Bilangan 7 merupakan bilangan ganjil jika dan hanya jika 
bilangan 8 merupakan bilangan genap.  

Pernyataan ini merupakan biimplikasi karena menggunakan kata 
penghubung ”jika dan hanya jika”. Setiap komponen yang membentuk 
pernyataan ini bernilai benar maka biimplikasi tersebut bernilai benar. 

 
Susunan pernyataan majemuk dapat dianggap sebagai hasil operasi dari 

beberapa pernyataan dengan kata penghubung sebagai operasinya di mana kesamaan 
dalam logika dikenal dengan nama ekuivalensi dan dinotasikan dengan ”≡ ”. Operasi 
beserta pernyataannya tersebut dikenal dengan istilah aljabar pernyataan atau 
kalkulus pernyataan. Berikut ini diberikan definisi ekuivalensi. Dua pernyataan 
dikatakan ekuivalen jika pernyatan-pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran 
yang sama untuk setiap keadaan komponennya.  
Jadi pernyataan-pernyatan yang dibandingkan mungkin tidak sama tetapi nilai 
kebenarannya sama.  
Contoh : pqqp ∧≡∧  
Nilai kebenaran konjungsi di ruas kiri sama dengan nilai kebenaran konjungsi di ruas 
kanan. Jika melihat contoh di atas, apa yang dapat Anda amati? Jika kita anggap 
notasi ∧  analog dengan operasi penjumlahan pada bilangan dimana penjumlahan 
bersifat komutatif, apa yang dapat kita simpulkan? 

Seperti operasi hitung bilangan, pada operasi logika juga berlaku sifat-sifat 
seperti pada operasi hitung bilangan antara lain sifat komutatif, assosiatif dan 
distributif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita akan membahas beberapa sifat dasar 
aljabar pernyataan yang sering digunakan dalam penalaran. Sifat-sifat ini dapat 
dibuktikan dengan membuat tabel kebenaran dari bentuk aljabar yang bersangkutan. 
Selain itu, sifat-sifat tersebut juga dapat digunakan untuk membuktikan ekuivalensi 
yang lain. Pembuktian dengan cara ini akan dibahas pada unit yang lain. 
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Untuk setiap pernyataan p dan q berlaku sifat-sifat berikut. 
1. Komutatif 

a. pqqp ∧≡∧  
b. pqqp ∨≡∨   

2. Assosiatif 
a. )()( rqprqp ∧∧≡∧∧  
b. )()( rqprqp ∨∨≡∨∨  

3. Distributif 
a. )()()( rqrprqp ∨∧∨≡∨∧  
b. )()()( rqrprqp ∧∨∧≡∧∨  

4. Aturan De Morgan 
a. ∼(p ∧ q) ≡ ∼p ∨ ∼q 
b. ∼(p ∨ q) ≡ ∼p ∧ ∼q  

Kita akan membuktikan salah satu sifat di atas dengan menggunakan tabel 
kebenaran. Sifat yang tidak dibuktikan dalam unit ini, silahkan Anda buktikan 
sendiri. Kita akan membuktikan aturan De Morgan seperti berikut ini. 
 

Tabel 6.6 Tabel Kebenaran Aturan De Morgan 
p q ∼p ∼q qp ∧ ∼(p ∧ q) ∼p ∨ ∼q 
B B S S B S S 
B S S B S B B 
S B B S S B B 
S S B B S B B 

 
              
                                                      Nilai kebenarannya sama  
Pada kolom ke-6 dan ke-7 nilai kebenaran yang diperoleh sama maka dapat 
dikatakan bahwa ∼(p ∧ q) ekuivalen dengan ∼p ∨ ∼q.  
 Selanjutnya diberikan beberapa ekuivalensi yang penting karena ekuivalensi 
tersebut banyak digunakan dalam penarikan kesimpulan yang dibahas pada unit ke 7. 
1. p → q ≡ ∼p ∨ q 
2. p → q ≡ ∼q → ∼p 
Untuk membuktikan ekuivalensi di atas, diserahkan kepada Anda. 

Seperti dalam pengerjaan operasi hitung pada bilangan yang memuat 
beberapa operasi hitung, ada aturan urutan dalam pengerjaannya. Pada pengerjaan 
operasi hitung bilangan, urutan pengerjaannya adalah yang pertama tanda kurung, 
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kemudian perkalian atau pembagian, dan selanjutnya penjumlahan atau pengurangan. 
Sedangkan urutan dalam menentukan nilai kebenaran suatu komposisi pernyataan 
adalah sebagai berikut. 

1. Tanda kurung 
2. Ingkaran 
3. Konjungsi 
4. Disjungsi 
5. Implikasi  
6. Biimplikasi 

Untuk menjelaskan hal tersebut kita dapat mengkaji contoh berikut ini. 
Contoh : Diketahui p dan q pernyataan-pernyataan yang benar sedangkan s dan t 
pernyataan-pernyataan yang salah. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk ∼p 
↔ q ∨ s → ∼t ∧ ∼p. 
Penyelesaian : Kita buat tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk tersebut sebagai 
berikut. 

Tabel 6.7 Tabel Kebenaran Pernyataan ∼p ↔ q ∨ s → ∼t ∧ ∼p 
p q s t ∼p ∼t ∼t ∧ ∼p sq ∨ q ∨ s → ∼t ∧ ∼p ∼p ↔ q ∨ s → ∼t ∧ ∼p 
B B S S S B S B S B 
 
Anda dapat melihat bahwa penentuan nilai kebenaran dalam tabel di atas 
menggunakan urutan pengerjaan. Jadi pernyataan ∼p ↔ q ∨ s → ∼t ∧ ∼p bernilai 
benar jika p dan q pernyataan-pernyataan yang benar sedangkan s dan t pernyataan-
pernyataan yang salah. 
 
Rangkuman 
 
 Logika adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan-penurunan 
kesimpulan yang sahih atau tidak sahih. Proses berpikir yang terjadi pada saat 
menurunkan atau menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang dianggap 
benar disebut dengan penalaran. Dalam logika kita tidak mempelajari arti dari 
kalimat atau pernyataan tetapi yang kita pelajari adalah benar atau salah suatu 
kalimat dan bagaimana menentukan kebenaran kalimat tersebut. Kriteria kebenaran 
suatu kalimat yang digunakan terkait dengan teori korespondensi dan teori koherensi. 
Pernyataan dalam logika didefinisikan sebagai kalimat tertutup yang dapat diberi 
nilai benar atau salah tetapi tidak kedua-duanya. Pernyataan dapat berupa pernyataan  
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yang diperoleh dengan cara menggabungkan pernyataan-pernyataan dengan 
menggunakan kata perangkai atau penghubung. Kata perangkai atau penghubung 
dalam logika sering juga disebut operasi-operasi logika. Dengan menggunakan 
kata-kata perangkai tersebut diperoleh 5 macam komposisi pernyataan dalam 
logika yaitu ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi.  

Ingkaran atau negasi merupakan pernyataan yang dibentuk dengan 
meletakkan kata ”tidak benar” pada pernyataan semula. Ingkaran dari pernyataan p 
dan dinotasikan dengan ∼p. Ingkaran suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran 
yang merupakan kebalikan dari nilai kebenaran pernyataan semula. Konjungsi 
merupakan komposisi pernyataan yang terbentuk dengan menggabungkan dua 
pernyataan menggunakan kata perangkai ”dan”. Kata perangkai ”dan” dinotasikan 
dengan ”∧ ”. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan yang membentuknya 
bernilai benar. Disjungsi merupakan komposisi pernyataan yang dibentuk dengan 
cara menggabungkan dua pernyataan dengan kata penghubung ”atau”. Notasi 
untuk kata perangkai ”atau” adalah ”∨ ”. Disjungsi bernilai salah jika kedua 
pernyataan yang membentuknya bernilai salah. Implikasi adalah komposisi 
pernyataan yang menggunakan kata perangkai ”jika...maka...”. Lambang yang 
digunakan untuk menyatakan implikasi adalah ” qp → ”. Pernyataan yang 
pertama disebut anteseden atau syarat dan pernyataan kedua disebut akibat atau 
konsekuen. Implikasi bernilai salah jika anteseden bernilai benar dan konsekuen 
bernilai salah. Biimplikasi merupakan komposisi pernyataan yang menggunakan 
kata perangkai ”jika dan hanya jika”. Kata perangkai tersebut dinotasikan dengan 
lambang ”↔ ”. Biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan yang 
membentuknya, kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. 
Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan tersebut mempunyai 
nilai kebenaran yang sama. 
Pada operasi logika berlaku sifat-sifat komutatif, assosiatif, distributif, dan Aturan 
De Morgan. tunggal atau majemuk. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang 
tidak memuat pernyataan lain sebagai bagiannya. Sedangkan pernyataan majemuk 
merupakan komposisi dari beberapa pernyataan tunggal  
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Tes Formatif 1 
  

Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi pengantar logika dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah 
satu jawaban yang Anda anggap benar. 

1. Berikut ini yang merupakan pernyataan adalah ……. 
A. Saya harap saya menang undian C. Untuk setiap x berlaku 2x = 5 
B. Apa yang Anda suka? D. 053 >−  

 
2. Kalimat “ Tidak semua binatang adalah kambing” merupakan ……. 

A. pernyataan tunggal C. kalimat terbuka  
B. pernyataan majemuk D. bukan pernyataan 

 
3. Contoh pernyataan absolut ditunjukkan oleh ……. 

A. Jakarta diguyur hujan deras selama tiga hari berturut-turut 
B. Pulau Kalimantan merupakan pulau terkaya di Indonesia 
C. Ibu sedang memasak di dapur 
D. Air adalah benda padat 

 
4. Suatu pernyataan majemuk bernilai salah jika kedua komponen yang 

membentuknya bernilai salah. Pernyataan tersebut merupakan definisi nilai 
kebenaran dari pernyataan majemuk yang berbentuk ……. 
A. konjungsi C. implikasi 
B. disjungsi D. biimplikasi 

  
5. Diketahui s : Angin bertiup dan t : Cuaca cerah. Kalimat yang dilambangkan 

dengan s ∨ ∼t   adalah ……. 
A. Angin bertiup dan cuaca tidak cerah 
B. Angin bertiup tetapi cuaca tidak cerah 
C. Angin bertiup atau cuaca tidak cerah 
D. Angin bertiup sehingga cuaca tidak cerah 

6. Jika   p : Jumlah dua bilangan ganjil adalah genap dan q : Bilangan 7 bukan 
bilangan prima, maka pernyataan majemuk berikut ini yang bernilai benar 
adalah ……. 
A. qp ∧  C. qp →  

B. ∼(p ∨ q)  D. ∼p ↔ q 
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7. Diketahui pernyataan “Jika 5 bilangan prima maka 3 bukan bilangan prima” 
ekuivalen dengan pernyataan ……. 

A. Jika 3 bilangan prima maka 5 bukan bilangan prima 
B. Jika 5 bilangan prima maka 3 bukan bilangan prima 
C. Jika 3 bukan bilangan prima maka 5 merupakan bilangan prima 
D. Jika 5 bukan bilangan prima maka 3 merupakan bilangan prima 
 

8. Jika diketahui pernyataan “Tidak benar bahwa segitiga mempunyai tepat 4 
sisi atau tiga sudut“ ekuivalen dengan pernyataan “Segitiga tidak mempunyai 
tepat 4 sisi dan tidak mempunyai tiga sudut”. Hal ini merupakan salah satu 
sifat operasi logika, yaitu ……. 
A. asosiatif  C. komutatif 
B. distributif D. Aturan De Morgan 

 
9. Pernyataan berikut yang bernilai salah adalah ……. 

A. Jika 835 =+  maka 103.5 =  
B. Jika 835 =+  maka 153.5 =  
C. 835 =+  dan 153.5 =  
D. 835 =+  atau 103.5 =  
 

10. Jika pernyataan p dan q bernilai benar, sedangkan pernyataan s bernilai salah  
maka  pernyataan  majemuk  yang  bernilai  salah  berikut  ini adalah …….  
A. ( ) qps →∨  C. ( ) sqp ∧→  

B. ( )qps ∧→  D. ( ) qps ∧→  
 

Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

Setelah mengerjakan Tes Formatif 1, bandingkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika dapat menjawab dengan benar 
minimal 80% pertanyaan dalam tes formatif tersebut, maka Anda dinyatakan berhasil 
dengan baik. Selamat untuk Anda, silahkan berlanjut mempelajari subunit 
berikutnya. Sebaliknya, bila jawaban yang benar kurang dari 80%, silahkan pelajari 
kembali uraian yang terdapat dalam subunit sebelumnya, terutama bagian-bagian 
yang belum Anda kuasai dengan baik. 
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Subunit 2 
 

Pernyataan Berkuantor 
 
  

ada subunit 2 ini, materi yang dibahas adalah pernyataan-pernyataan berkuantor 
yang terdiri dari kuantor universal dan eksistensial. Materi lain yang dibahas 

adalah menentukan diagram Venn untuk menyatakan suatu pernyataan berkuantor, 
dan negasi pernyataan berkuantor.  

Menurut Anda apakah kuantor itu? Untuk menjelaskan konsep kuantor, 
perhatikan tiga kalimat berikut ini.  

1. 643 =+  
2. Axxx ∈=+−    ,0652  
3. Axx ∈>+   ,452  

Dari ketiga kalimat di atas hanya kalimat pertama saja yang dapat Anda tentukan 
nilai kebenarannya. Kalimat kedua dan ketiga belum dapat ditentukan nilai 
kebenarannya jika variabel pada kalimat tersebut belum diganti dengan salah satu 
anggota semesta pembicaraan. Oleh karena itu seperti yang telah dikemukakan di 
subunit 1, kalimat seperti ini disebut kalimat terbuka. Jika pada kedua kalimat 
tersebut ditambahkan kata-kata “untuk setiap x….”, “terdapat x …” atau “tidak ada x 
…”, sehingga kalimat terbuka di atas menjadi kalimat seperti berikut ini. 

1. Untuk setiap bilangan asli x berlaku 0652 =+− xx . 
2. Terdapat bilangan asli x sedemikian sehingga 0652 =+− xx . 
3. Tidak ada x yang memenuhi 0652 =+− xx . 

Dengan penambahan kata-kata tersebut, ternyata kita dapat menentukan nilai 
kebenaran kalimat itu. Kata-kata yang kita pakai agar sebuah kalimat terbuka 
menjadi suatu pernyataan disebut kuantor. Kuantor di sini terkait dengan banyaknya 
pengganti nilai x yaitu setiap atau semua x, beberapa atau terdapat ataupun tidak ada, 
sehingga diperoleh pernyataan yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi secara 
singkat kuantor adalah suatu ucapan yang dibubuhkan pada kalimat terbuka 
sedemikian sehingga mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat tertutup 
atau pernyataan. Pada dasarnya ada dua jenis kuantor yang dipakai yaitu kuantor 
universal dan kuantor eksistensial. Kita akan membahas jenis kuantor tersebut satu 
persatu. 

P 
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 Kuantor universal adalah kuantor yang dinyatakan dengan menggunakan kata 
setiap atau semua. Lambang kuantor universal adalah ∀  dibaca “untuk setiap…”. 
Misal )(xP  suatu kalimat terbuka. Pernyataan )(  xPx∀  dibaca ”Untuk setiap x 
berlaku )(xP ”. Berikut ini contoh dan penjelasan mengenai pernyataan yang memuat 
kuantor universal.  
 
Contoh : Misal diketahui kalimat terbuka 53:)( >+xxP . Pada kalimat tersebut 

dibubuhkan kuantor universal untuk setiap x bilangan real ( )ℜ∈x  maka diperoleh 
)(  xPx∀  yang berarti )53)(( >+∀ xx . Kalimat )53)(( >+∀ xx  merupakan kalimat 

tertutup atau pernyataan karena dapat ditentukan nilai kebenarannya. Pernyataan ini 
bernilai salah sebab jika dimisalkan 0=x  diperoleh pernyataan yang salah yaitu 

530 >+ . Pengambilan contoh seperti di atas yang membuat pernyataan berkuantor 
menjadi bernilai salah disebut counterexample.   
 Pernyataan berkuantor dapat ditunjukkan dengan diagram Venn yang 
ditemukan oleh John Venn, seorang matematikawan Inggris yang menerbitkan buku 
tentang logika simbolik pada tahun 1881. Misal pernyataan berkuantor “Semua artis 
adalah cantik” di mana pernyataan tersebut bernilai benar. Pernyataan tersebut 
menjelaskan bahwa ada himpunan artis dan himpunan manusia cantik. Himpunan 
artis harus termuat dalam himpunan manusia cantik. Jika A himpunan artis dan C 
himpunan manusia cantik maka pernyataan “semua artis adalah cantik” dapat 
dinyatakan sebagai CA ⊂  dan himpunan semestanya adalah M  himpunan semua 
manusia sehingga diagram Venn yang diperoleh adalah 

 
Gambar 6.1 Diagram Venn untuk Menunjukkan Pernyataan Kantor Universal 

 
Berdasarkan diagram Venn, apakah Anda dapat melihat bahwa suatu pernyataan 
berkuantor dapat diubah menjadi pernyataan implikasi? Pada contoh kalimat “Semua 
artis adalah cantik” ekuivalen dengan implikasi “Jika x adalah artis maka x cantik”. 
 Kuantor eksistensial adalah kuantor yang dinyatakan dengan menggunakan 
kata terdapat, ada beberapa atau sekurang-kurangnya satu. Lambang kuantor 
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eksistensial adalah ∃  dibaca “terdapat …”, “ada beberapa…” atau “sekurang-
kurangnya satu …”. Misal )(xP  suatu kalimat terbuka. Pernyataan )(  xPx∃  dibaca 
”Ada x sedemikian sehingga berlaku )(xP ”. Berikut ini contoh dan penjelasan 
mengenai pernyataan yang memuat kuantor eksistensial.  
Contoh : Jika kalimat terbuka 53 >+x  dibubuhkan kuantor eksistensial maka 
diperoleh )53)(( >+∃ xx dibaca ”Sekurang-kurangnya ada satu x yang memenuhi 

53 >+x ”. Pernyataan ini bernilai benar karena dengan mengambil 4=x  diperoleh 
pernyataan yang benar yaitu 534 >+ .  
 Kita akan kaji pernyataan berkuantor yang ditunjukkan dengan diagram Venn 
berikut ini. Pernyataan “Ada pria yang baik” menunjukkan bahwa ada himpunan pria 
dan himpunan manusia yang baik. Jika pernyataan tersebut bernilai benar maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa ada manusia yang merupakan anggota himpunan pria dan 
juga anggota himpunan manusia baik. Jadi kedua himpunan tersebut tidak saling 
asing. Misalkan Himpunan semestanya adalah himpunan manusia yang 
dilambangkan dengan M,P himpunan pria, dan B himpunan manusia baik maka 
diperoleh diagram Venn sebagai berikut. 

 
Gambar 6.2 Diagram Venn yang Menunjukkan Pernyataan Kuantor Eksistensial 

 
Diagram di atas menunjukkan bahwa ≠∩ BP ∅ maka pernyataan “Ada pria yang 
baik” dapat diubah menjadi pernyataan konjungsi yaitu pernyataan “Ada x 
sedemikian sehingga x adalah pria dan x baik”. 
 Selanjutnya kita akan mempelajari ingkaran dari pernyataan berkuantor 
berikut ini. Dalam subunit 1 telah dikatakan bahwa negasi atau ingkaran dari suatu 
pernyataan akan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan 
semula. Hal ini juga berlaku pada pernyataan berkuantor. Untuk memahami materi 
ini, kita akan tinjau pengertian negasi pernyataan pada contoh-contoh berikut ini. 
Contoh : Jika diketahui pernyataan berkuantor p : Semua bilangan asli adalah 
bilangan bulat. Pernyataan ini bernilai benar untuk semua x bilangan asli. Negasi dari 
pernyataan tersebut adalah ∼p: Tidak benar bahwa semua bilangan asli adalah 
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bilangan bulat. Pernyataan ini berarti bahwa sekurang-kurangnya ada satu bilangan 
asli yang bukan bilangan bulat. Pernyataan  ∼p ini bernilai salah. 
 

Berikut ini diberikan contoh lain dari ingkaran pernyataan berkuantor dengan 
menggunakan diagram Venn untuk menunjukkan pernyataan berkuantor tersebut. 
Contoh : Diberikan pernyataan berkuantor “Tiada siswa yang senang mendapat nilai 
jelek”, di mana pernyataan tersebut bernilai benar. Jika S himpunan siswa dan J  
himpunan manusia yang senang mendapat nilai jelek, maka pernyataan tersebut 
dapat ditunjukkan dengan diagram Venn sebagai berikut. 

 
Gambar 6.3 Diagram Venn yang Menunjukkan Negasi  

Pernyataan Kuantor Eksistensial 
 
Pada diagram Venn nampak bahwa pernyataan tersebut menyebabkan =∩ JS ∅  
sehingga kedua himpunan tersebut akan saling asing. Pernyataan “Tiada siswa yang 
senang mendapat nilai jelek” ekuivalen dengan pernyataan “Semua siswa tidak 
senang mendapat nilai jelek”. 
 
Jadi negasi pernyataan yang memuat kuantor universal akan mengubah kuantor 
universal menjadi kuantor eksistensial, demikian juga sebaliknya. Dengan 
menggunakan simbol logika hal ini dikatakan sebagai berikut. 

1. ∼[(∀x) P(x)] ≡ (∃x) [∼P(x)]  
2. ∼[(∃x) P(x)] ≡ (∀x) [∼P(x)]  
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Latihan 
Selanjutnya silahkan Anda berlatih mengerjakan soal latihan berikut ini agar 
pemahaman Anda mengenai pernyataan berkuantor semakin mantap. Setelah selesai 
mengerjakan, cocokkan jawaban Anda dengan pembahasan di bawahnya. 
 
Tentukan negasi dan nilai kebenaran dari pernyataan berkuantor berikut ini.  

1. Untuk setiap x bilangan real berlaku 012 >+x  
2. Terdapat x bilangan real dimana 12 =x  
3. Tiada kucing yang mirip dengan anjing 
4. Ada harimau yang jinak 

 
Pedoman Jawaban Latihan 

1. Pernyataan berkuantor soal nomor 1 memuat kuantor universal maka negasi 
pernyataan tersebut akan mengubah kuantor universal menjadi kuantor 
eksistensial yaitu “Terdapat x bilangan real sedemikian sehingga tidak 
berlaku 012 >+x ”. Secara simbol logika diperoleh  )( ℜ∈∃x [∼ )01( 2 >+x ] 

atau )01)(( 2 ≤+ℜ∈∃ xx dimana ℜ  adalah himpunan bilangan real. Nilai 

kebenaran dari pernyataan )01)(( 2 ≤+ℜ∈∃ xx  adalah salah karena setiap 
bilangan real jika dikuadratkan akan menghasilkan bilangan real positif. 

2. Pernyataan berkuantor soal nomor 2 memuat kuantor eksistensial maka 
negasi pernyataan tersebut akan mengubah kuantor eksistensial menjadi 
kuantor universal yaitu “Untuk semua x bilangan real, tidak berlaku 12 =x ”. 
Secara simbol logika diperoleh )( ℜ∈∀x [∼( 12 =x )] atau )1)(( 2 ≠ℜ∈∀ xx . 

Nilai kebenaran dari pernyataan )1)(( 2 ≠ℜ∈∀ xx  adalah salah karena jika 

diambil 1=x  atau 1−=x  akan diperoleh 12 =x . 
3. Pernyataan “Tiada kucing yang mirip dengan anjing” sama artinya dengan 

“Semua kucing tidak mirip dengan anjing”. Negasi dari pernyataan tersebut 
adalah “Ada kucing yang mirip dengan anjing”. Nilai kebenaran pernyataan 
“Ada kucing yang mirip dengan anjing” adalah salah karena fakta 
mengatakan demikian. Pernyataan ini dapat bernilai benar jika suatu saat 
ditemukan kucing yang mirip dengan anjing. 

4. Negasi pernyataan “Ada harimau yang jinak” adalah “Semua harimau tidak 
jinak”. Nilai kebenaran dari pernyataan ini, analog dengan nilai kebenaran 
pernyataan pada pembahasan soal nomor 3. 

 



  6  –   22  Unit 6 

Rangkuman 
 
 Kuantor adalah suatu ucapan yang dibubuhkan pada kalimat terbuka 
sedemikian sehingga mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat tertutup 
atau pernyataan. Ada dua jenis kuantor yang dipakai yaitu kuantor universal dan 
kuantor eksistensial. Kuantor universal adalah kuantor yang dinyatakan dengan 
menggunakan kata setiap atau semua. Lambang kuantor universal adalah ∀  dibaca 
“untuk setiap…”. Kuantor eksistensial adalah kuantor yang dinyatakan dengan 
menggunakan kata terdapat, ada beberapa atau sekurang-kurangnya satu. Lambang 
kuantor eksistensial adalah ∃  dibaca “terdapat …”, “ada beberapa…” atau 
“sekurang-kurangnya satu …”. Pernyataan berkuantor dapat ditunjukkan dengan 
menggunakan diagram Venn. 
 Negasi pernyataan yang memuat kuantor universal akan mengubah kuantor 
universal menjadi kuantor eksistensial, demikian juga sebaliknya. Dengan 
menggunakan simbol logika hal ini dikatakan sebagai berikut. 

1. ∼[(∀x) P(x)] ≡ (∃x) [∼P(x)]  
2. ∼[(∃x) P(x)] ≡ (∀x) [∼P(x)]  
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Tes Formatif 2  
Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 

terhadap materi pernyataan berkuantor dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
salah satu jawaban yang Anda anggap benar. 
1. Berikut ini yang merupakan pernyataan berkuantor eksistensial adalah ……. 

A. Jika yx =  maka zyzx +=+ . 
B. Setiap orang mempunyai mata. 
C. Beberapa hewan berkaki empat. 
D. Semua x bilangan real berlaku 02 >x . 
 

2. Pernyataan berkuantor ( )( )2<ℜ∈∀ xx , jika diucapkan adalah ……. 
A. Setiap bilangan real kurang dari 2. 
B. Ada x di mana x kurang dari 2. 
C. Beberapa x kurang dari 2. 
D. Ada minimal satu x bilangan real yang kurang dari 2. 
 

3. Pernyataan berkuantor universal berikut ini yang bernilai benar adalah ……. 
A. Setiap bilangan real lebih dari nol. 
B. Ada bilangan real yang lebih dari nol. 
C. Setiap bilangan real jika dikuadratkan lebih dari nol. 
D. Ada bilangan real yang jika dikuadratkan lebih dari nol. 
 

4. Pernyataan berkuantor eksistensial yang bernilai salah adalah ……. 
A. ( )( )02 <ℜ∈∀ xx  C. ( )( )02 >ℜ∈∀ xx  

B. ( )( )02 <ℜ∈∃ xx  D. ( )( )02 >ℜ∈∃ xx  
 
5. Diagram  Venn  yang   menyatakan   pernyataan   berkuantor   universal adalah 

……. 
A. C. 
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B.  D. 

 
 

6. Diagram  Venn  dari  pernyataan  “Tidak  ada  manusia  yang  berekor”  adalah 
……. 

A. 

 

C. 

 

B. D. 

 
 
7. Pernyataan himpunan dari pernyataan “Ada bilangan bulat sehingga 02 >+x ” 

adalah ……. 
A. BA ⊂  C. BA∩  
B. AB ⊂  D. BA∪  

 
8. Pernyataan himpunan dari pernyataan “Tidak ada gajah yang kecil” adalah …. 

A. BA ⊂  C. SBA =∪  
B. AB ⊂  D. =∩ BA ∅ 

 
9. Negasi dari pernyataan  “Ada bilangan bulat x dimana 12 −=x ” adalah ……. 

A. Ada bilangan bulat x dimana 12 −≠x  
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B. Semua bilangan bulat x dimana 12 −=x  
C. Semua bilangan bulat x dimana 12 −≠x  
D. Tidak ada bilangan bulat x dimana 12 −≠x  
 

10. Berikut ini yang merupakan negasi dari pernyataan ( )( )03 >+Β∈∃ xx  di mana B 
adalah himpunan bilangan bulat adalah ……. 

A. ( )( )03 <+Β∈∃ xx  

B. ( )( )03 <+Β∈∀ xx  

C. ( )( )03 ≤+Β∈∃ xx  

D. ( )( )03 ≤+Β∈∀ xx  
 
Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

Setelah mengerjakan tes formatif 2, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari materi pada unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda 
kurang dari 80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian 
yang belum Anda kuasai dengan baik.   
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Kunci Tes Formatif 
 
Kunci Tes Formatif 1 

1. D.  Kalimat tersebut dapat ditentukan benar atau tidak. 
2. B.  Pernyataan tersebut diperoleh dengan menambahkan kata tidak. 
3. D. Pernyataan tersebut dapat secara langsung ditentukan nilai 

kebenarannya. 
4. B. Disjungsi bernilai salah jika kedua komponen yang membentuk 

pernyataan majemuk tersebut bernilai salah. 
5. C. 
6. D. p bernilai benar sehingga ∼p bernilai salah dan q bernilai salah maka ∼p 

↔ q akan bernilai benar karena biimplikasi akan bernilai benar jika 
kedua komponen pembentuknya sekaligus bernilai benar atau sekaligus 
bernilai salah. 

7. A. Nilai kebenaran pernyataan “Jika 3 bilangan prima maka 5 bukan 
bilangan prima” adalah salah dimana nilai kebenaran ini sama dengan 
nilai kebenaran pernyataan “Jika 5 bilangan prima maka 3 bukan 
bilangan prima” 

8. D. 
9. A. 835 =+  bernilai benar sedangkan 103.5 =  bernilai salah sehingga 

implikasi tersebut bernilai salah. 
10. C. 

Kunci Tes Formatif 2 
1. C. 
2. A. 
3. C. 
4. B. 
5. A. 
6. C. 
7. C. Misalnya A himpunan bilangan bulat dan B himpunan bilangan yang 

memenuhi 02 >+x  maka hubungan antara himpunan A dan B yang 
menyatakan pernyataan “Ada bilangan bulat x sehingga 02 >+x ” adalah 
A∩B. 

8. D 
9. C. 
10. D. 
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Glosarium 
 

Anteseden :  Pernyataan pertama pada implikasi 
Biimplikasi :  Komposisi pernyataan yang menggunakan kata perangkai 

“… jika dan hanya jika …” 
Disjungsi :  Komposisi pernyataan yang menggunakan kata perangkai 

“atau” 
Ekuivalensi :  Kesamaan dalam logika 
Ingkaran :  Suatu pernyataan yang diperoleh dengan menambahkan kata 

“tidak benar” pada pernyataan semula. 
Implikasi :  Komposisi pernyataan yang menggunakan kata perangkai 

“jika … maka…”. 
Logika  :  Suatu studi yang sistematik tentang struktur pernyataan dan 

syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan 
menggunakan metode yang mengesampingkan isi atau bahan 
pernyataan dan hanya membahas bentuk logisnya saja. 

Konsekuen :  Pernyataan kedua pada implikasi 
Konjungsi : Komposisi pernyataan yang menggunakan kata perangkai 

“dan”. 
Teori korespondensi :  Teori yang menyatakan bahwa suatu pernyataan bernilai 

benar jika hal-hal yang termuat dalam pernyataan tersebut 
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 

Kuantor :  Kata yang ditambahkan pada suatu kalimat terbuka 
sedemikian sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat 
tertutup 

 
 

 


