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PENALARAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF 
 

Clara Ika Sari Budhayanti 
Pendahuluan 
  

nit penalaran induktif dan deduktif ini akan membahas mengenai penarikan 
kesimpulan dan penalaran indukti deduktif. Dalam penalaran induktif dan 

deduktif diperlukan aturan-aturan penalaran yang terdapat pada subunit penarikan 
kesimpulan. Kompetensi dasar yang harus dicapai setelah mempelajari unit ini 
adalah mampu menggunakan penalaran induktif dan deduktif dalam menyelesaikan 
masalah matematika atau dalam membuktikan kebenaran dari beberapa konsep atau 
teori sederhana di bidang matematika. Penalaran ini tidak hanya digunakan saat 
mempelajari unit ini tetapi juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah 
matematika di bidang lain dalam matematika. Seperti yang telah diungkapkan dalam 
unit 6 bahwa penalaran tidak mutlak penting untuk matematika saja tetapi juga 
penting untuk ilmu-ilmu yang lain.  
 Seperti pada unit-unit yang lain, agar materi dalam unit ini dapat dipahami 
dengan baik dan benar, kajilah setiap materi dengan sungguh-sungguh dan 
kerjakanlah latiha-latihan yang ada di dalam unit ini. Jika ada kesulitan atau 
ketidakpahaman mengenai materi ini, diskusikan bersama teman atau bertanyalah 
pada dosen atau tutor Anda. Setelah selesai mempelajari satu subunit, kerjakan tes 
formatif untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tersebut. Jika 
Anda belum mencapai standar penguasaan yang disyaratkan, pelajari kembali materi 
dimana Anda tidak menguasai dengan benar.  
  

Selamat belajar dan tetap bersemangat, semoga Anda sukses. 
 
 
 
 

U 
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Subunit 1 
 

Penarikan Kesimpulan 
 

isalnya diberikan beberapa pernyataan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut 
dapat ditarik kesimpulan yang merupakan pernyataan baru. Proses penarikan 

kesimpulan tersebut dinamakan inferensi. Jika penalaran merupakan aktivitas 
berpikir maka penarikan kesimpulan merupakan lambang aktivitas tersebut. Jadi 
penarikan kesimpulan adalah lambang aktivitas pikiran yang abstrak yang berbentuk 
bahasa atau bentuk-bentuk lambang lainnya. Bentuk dari penarikan kesimpulan 
tersebut dinamakan argumen. Jadi argumen didefinisikan sebagai himpunan sejumlah 
berhingga pernyataan sedemikian sehingga pernyataan terakhir disebut kesimpulan 
atau konklusi dan semua pernyataan lain disebut premis-premis. Secara simbolis, 
argumen didefinisikan sebagai berikut. 
 
Definisi : Argumen adalah himpunan pernyataan-pernyataan yang ditulis sebagai 
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dimana npppp ,,,, 321 K  disebut premis dan q  disebut konklusi.  

Proses penarikan kesimpulan secara logis dari premis-premis disebut deduksi. 
Penarikan kesimpulan yang dilakukan harus sah atau valid. Validitas suatu penarikan 
kesimpulan dapat diuji dengan cara menguji validitas bentuk dari penarikan 
kesimpulan tersebut dalam hal ini argumennya. Suatu argumen dikatakan sah jika 
premis-premis bernilai benar maka konklusinya bernilai benar. Sebaliknya suatu 
argumen dikatakan tidak sah jika semua premis bernilai benar tetapi konklusinya 
bernilai salah. Jadi dalam penarikan kesimpulan, premis-premis dianggap atau 
diasumsikan benar dan argumennya harus sah atau valid.  
 Sebelum kita mengkaji beberapa argumen, terlebih dahulu kita akan 
mempelajari konsep tautologi dan kontradiksi yang sangat penting dalam 
membuktikan validitas argumen. Berikut ini diberikan definisi dan contoh dari 
tautologi dan kontradiksi. 

M
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Definisi : Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar tanpa 
memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Contoh 
sederhana tautologi diberikan berikut ini. 
 
Contoh : pernyataan ∨p ∼p merupakan tautologi. Dengan tabel kebenaran, kita akan 

buktikan hal ini.  
Tabel 1. Tabel Kebenaran ∨p ∼p 

p ∼p ∨p ∼p 

B S B 
S B B 

 
Definisi : Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah tanpa 
memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Berikut ini 
contoh kontradiksi. 
 
Contoh : pernyataan ∧p ∼p merupakan kontradiksi. Dengan tabel kebenaran berikut 

ini, kita akan buktikan bahwa ∧p ∼p merupakan kontradiksi. 

Tabel 2. Tabel Kebenaran ∧p ∼p 

p ∼p ∧p ∼p 

B S S 
S B S 

 
Dari definisi dan contoh dari tautologi dan kontradiksi, jelas bahwa ingkaran dari 
suatu tautologi merupakan kontradiksi. Demikian juga sebaliknya, ingkaran dari 
kontradiksi merupakan tautologi. Suatu pernyataan yang bukan merupakan tautologi 
maupun kontradiksi disebut kontingensi. Dalam mempelajari penarikan kesimpulan 
konsep mengenai tautologi ini merupakan konsep terpenting karena digunakan untuk 
membuktikan apakah suatu penarikan kesimpulan sah atau tidak. Oleh karena itu 
sebelum kita mempelajari penarikan kesimpulan, ada baiknya kita memperdalam 
pemahaman mengenai konsep ini dengan mengerjakan soal-soal berikut ini.  
 
Latihan : untuk setiap pernyataan majemuk berikut ini, buktikan bahwa pernyataan 
tersebut merupakan tautologi. 

1.  ( ) ( )pqqp ∧↔∧  
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2. ( ) ( ) rqprqp ∨∨↔∨∨  

3. ∼ ( )↔∨ qp ∼p ∧ ∼q 

 
Kita akan membuktikan apakah tiga pernyataan di atas merupakan tautologi atau 
bukan dengan menggunakan tabel kebenaran. 
1. Pembuktian pernyataan ( ) ( )pqqp ∧↔∧  merupakan tautologi dengan tabel 

kebenaran yang disajikan dalam tabel 3 berikut ini. 
Tabel 3. Tabel Kebenaran ( ) ( )pqqp ∧↔∧  

p Q qp ∧ pq ∧ ( ) ( )pqqp ∧↔∧

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

 
Dari tabel 3. di atas pernyataan ( ) ( )pqqp ∧↔∧  selalu bernilai benar, 
bagaimanapun nilai kebenaran dari komponen pembentuknya maka pernyataan 
tersebut merupakan tautologi. Coba Anda amati kolom ketiga dan keempat. 
Kemudian bandingkan dengan kolom kelima. Apa yang dapat Anda simpulkan? 
Apakah Anda masih ingat definisi ekuivalensi dalam logika yang telah kita bahas 
di unit 6? Disana dikatakan bahwa dua pernyataan disebut ekuivalen jika 
mempunyai nilai kebenaran yang sama. Dengan melihat kolom ketiga dan 
keempat berarti pernyataan qp ∧  dan pq ∧  ekuivalen atau pqqp ∧≡∧  
dimana ini merupakan aturan komutatif. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 
membuktikan ekuivalensi selain dengan membuktikan bahwa dua pernyataan 
tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama, ternyata juga dapat dilakukan 
dengan membuktikan bahwa pernyataan yang diperoleh dari biimplikasi dari 
kedua pernyataan tersebut merupakan tautologi.   

 
2. Pembuktian pernyataan ( ) ( ) rqprqp ∨∨↔∨∨  merupakan tautologi dengan 

tabel kebenaran yang disajikan dalam tabel 4 berikut ini. 
Tabel 4. Tabel Kebenaran ( ) ( ) rqprqp ∨∨↔∨∨  
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Dari tabel 4 di atas, terbukti bahwa pernyataan ( ) ( ) rqprqp ∨∨↔∨∨  
merupakan tautologi. Jika anda perhatikan kolom kelima dan kolom ketujuh pada 
tabel 4, dapat dikatakan bahwa ( ) ( ) rqprqp ∨∨≡∨∨  yang merupakan aturan 

asosiatif. Jadi untuk membuktikan ekuivalensi ( ) ( ) rqprqp ∨∨≡∨∨  dapat 

dengan cara membuktikan pernyataan ( ) ( ) rqprqp ∨∨↔∨∨  merupakan 
tautologi. 

 
3. Pembuktian pernyataan ∼ ( )↔∨ qp ∼p ∧ ∼q merupakan tautologi dengan 

tabel kebenaran yang disajikan dalam tabel 5 berikut ini. 
 

Tabel 5. Tabel Kebenaran ∼ ( )↔∨ qp ∼p ∧ ∼q 

p q ∼p ∼q qp ∨ ∼ ( )qp ∨ ∼p ∧ ∼q ∼ ( )↔∨ qp ∼p ∧ ∼q 

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

 
Pernyataan ∼ ( )↔∨ qp ∼p ∧ ∼q  selalu bernilai benar maka pernyataan tersebut 

merupakan tautologi. Biimplikasi ∼ ( )↔∨ qp ∼p ∧ ∼q merupakan aturan De 

Morgan yaitu ∼ ( ) ≡∨ qp ∼p ∧ ∼q. 

 
Selanjutnya kita siap mempelajari penarikan kesimpulan dalam hal ini kita akan kaji 
terlebih dahulu bentuk penarikan kesimpulannya yaitu argumen. Berikut ini 
diberikan contoh penarikan kesimpulan. 
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Contoh : 
1. Jika 632 =+  maka 205.4 =  

Diketahui 632 =+  
Jadi 205.4 =  

 
2. Jika SBY presiden maka JK wakil presiden 

Diketahui SBY presiden 
Jadi JK wakil presiden 

 
Kedua contoh di atas mempunyai bentuk yang sama. Bentuk argumen tidak 
memperhatikan kalimat atau pernyataan. Argumen tersebut memiliki bentuk sebagai 
berikut. 

q

p
qp

∴

→

 

Argumen dengan bentuk seperti di atas disebut modus ponens. Salah satu 
cara untuk mengetahui validitas suatu argumen adalah dengan menggunakan konsep 
tautologi. Caranya adalah sebagai berikut. Kita bentuk pernyataan majemuk yang 
merupakan implikasi dimana antesedennya merupakan  konjungsi premis-premis dari 
argumen tersebut dan kesimpulan dari argumen menjadi konsekuennya.   

Jadi untuk membuktikan bahwa argumen tersebut sah atau valid bentuk 
argumen di atas diubah menjadi bentuk implikasi sehingga diperoleh 
( )( ) qpqp →∧→ . Bentuk implikasi tersebut harus dibuktikan benar tanpa 

memandang nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya. Berarti 
dengan tabel kebenaran kita akan buktikan apakah pernyataan tersebut termasuk 
tautologi atau bukan. Jika merupakan tautologi maka argumen tersebut sah atau 
valid. Sebaliknya jika bukan merupakan tautologi maka argumen itu tidak valid.  
Pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran berikut ini. 

Tabel 6. Tabel Kebenaran ( )( ) qpqp →∧→  

P Q qp → ( ) pqp ∧→  ( )( ) qpqp →∧→  

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

 

Premis 1
Premis 2
Kesimpulan 

Premis 1
Premis 2
Kesimpulan 
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Setiap kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan p dan q akan menghasilkan nilai 
kebenaran pernyataan ( )( ) qpqp →∧→  yang selalu benar dengan kata lain 
pernyataan tersebut merupakan tautologi. Jadi argumen yang berbentuk modus 
ponens merupakan argumen yang valid. Hal ini berarti cara penarikan kesimpulan 
dengan menggunakan modus ponens merupakan penarikan kesimpulan yang sah atau 
valid.  
  
 Selanjutnya kita akan mempelajari argumen dengan bentuk modus tolens 
melalui contoh berikut ini. 
Contoh :  
 Jika saya giat belajar maka saya lulus ujian 
 Ternyata saya tidak lulus ujian 
 Berarti saya tidak giat belajar 
Argumen di atas secara umum berbentuk  

p → q 
      ∼q 
∴ ∼p 

Dengan tabel kebenaran, silakan Anda mencoba membuktikan validitas modus tolens 
di atas yaitu dengan melihat apakah pernyataan majemuk  
[(p → q) ∧ ∼q] → ∼p merupakan tautologi.  

 
Tabel 7. Tabel Kebenaran [(p → q) ∧ ∼q] → ∼p  

p q ∼p ∼q p → q [(p → q) ∧ ∼q] [(p → q) ∧ ∼q] → ∼p 
B B S S B S B 
B S S B S S B 
S B B S B S B 
S S B B B B B 

 
Pernyataan [(p → q) ∧ ∼q] → ∼p selalu bernilai benar, tanpa memandang benar atau 
tidak pernyataan yang menjadi komponen pembentuk pernyataan                [(p → q) 
∧ ∼q] → ∼p. Jadi pernyataan [(p → q) ∧ ∼q] → ∼p merupakan tautologi. Dengan 
demikian bentuk argumen dengan jenis modus tolens merupakan penarikan 
kesimpulan yang sah atau valid.  
 
Bentuk penarikan kesimpulan yang ketiga adalah argumen yang disebut silogisme. 
Untuk memahami argumen bentuk ini, Anda perhatikan contoh berikut. 
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Contoh :   
 Setiap hari Sabtu, ibu tidak masuk kerja 
 Jika tidak masuk kerja, ibu suka berkebun 

Jadi setiap hari Sabtu, ibu suka berkebun 
Argumen di atas secara umum mempunyai bentuk sebagai berikut. 

sp
sq
qp

→∴
→
→

 

Untuk membuktikan validitas argumen di atas, dengan tabel kebenaran akan 
dibuktikan bahwa pernyataan ( ) ( )[ ] ( )spsqqp →→→∧→  merupakan tautologi. 
Tabel kebenaran pernyataan tersebut disajikan berikut ini. 

 
Tabel 8. Tabel Kebenaran ( ) ( )[ ] ( )spsqqp →→→∧→  

 
Dari tabel 5 nampak bahwa pernyataan ( ) ( )[ ] ( )spsqqp →→→∧→  selalu 
bernilai benar, bagaimanapun nilai kebenaran dari komponen-komponen 
pembentuknya. Maka dikatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan tautologi. 
Dengan demikian penarikan kesimpulan dengan bentuk argumen jenis silogisme 
merupakan penarikan kesimpulan yang sah.   
  
 Ketiga bentuk argumen yang telah kita pelajari di atas, selanjutnya digunakan 
sebagai dasar penarikan kesimpulan yang sah. Selain menggunakan ketiga bentuk 
argumen tersebut, jika diperlukan kita dapat menggunakan semua aturan-aturan di 
dalam logika asalkan aturan-aturan tersebut telah dibuktikan kebenarannya. Berikut 
ini salah satu contoh soal mengenai penarikan kesimpulan. 
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Contoh : Perhatikan premis-premis berikut ini. 
Premis 1 : Jika Anita mendapat A pada ujian akhir maka Anita mendapat A untuk 

mata kuliah itu. 
Premis 2 : Jika Anita mendapat A untuk mata kuliah itu maka ia dinominasikan 

menerima beasiswa. 
Premis 3 : Anita tidak dinominasikan menerima beasiswa. 
 
Dari premis-premis tersebut, kesimpulan apa yang dapat ditarik? Kita akan 
menyelesaikan masalah di atas. Silakan Anda ikut mencoba untuk 
menyelesaikannya. Agar kita dapat lebih mudah melihat bentuk dari penarikan 
kesimpulan yang kita buat maka kita akan ubah premis-premis di atas dalam simbol 
logika dengan memisalkan pernyataan-pernyataan yang membentuk premis-premis 
sebagai berikut. 
 p : Anita mendapat A untuk ujian akhir 
 q : Anita mendapat A untuk mata kuliah itu 
 r : Anita dinominasikan menerima beasiswa 
Dengan pemisalan tersebut akan diperoleh terjemahan secara simbol logika sebagai 
berikut.   
 Premis 1 qp →  
 Premis 2 rq →  

 Premis 3     ∼r 
Dari premis 1 dan 2, dengan menggunakan silogisme diperoleh rp → . Dari 

pernyataan rp →  dan premis ketiga yaitu ∼r diperoleh ∼p dengan menggunakan 

modus tolens. Jadi dari ketiga premis tersebut dapat ditarik kesimpulan∼p. Jadi Anita 
tidak mendapat A untuk ujian akhir. 
 
Latihan 
Bagaimana Saudara, apakah ada bagian yang sulit untuk Anda dalam penarikan 
kesimpulan di atas? Agar Anda lebih terampil membuat kesimpulan dari premis-
premis yang diketahui, cobalah Anda kerjakan soal-soal berikut dan jika Anda sudah 
selesai, cocokkan pekerjaan Anda tersebut dengan pembahasan yang ada pada 
penyelesaian soal. 
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1. Untuk argumen di bawah ini, buktikan bahwa argumen tersebut valid. 
a. 

qp
p
∨∴

 

b.  

p
qp

∴
∧  

c.  

qp
q
p

∧∴
 

d. p ∨ r 
∼p 

∴ r        

e. 

sq
rp
sr
qp

∨∴
∨
→
→

 

f.            p → q 
r → s 

q → ∼s 
∴ p → ∼r 

 
2. Jika diketahui premis-premis sebagai berikut. 

Premis 1  : Jika Andy tidak sakit maka ia masuk sekolah 
Premis 2  : Jika Andy tidak lelah maka ia masuk sekolah 
Premis 3  : Andy sakit dan tidak lelah 
Kesimpulan  : Andy masuk sekolah 

Buktikan bahwa penarikan kesimpulan di atas sah. 
 
Pedoman Jawaban Latihan 
Kita akan bahas penyelesaian soal di atas satu persatu sebagai berikut. 

1. a.  Akan dibuktikan bahwa argumen dengan bentuk 
qp

p
∨∴

 adalah sah. 

Pembuktian dilakukan dengan tabel kebenaran dari ( )qpp ∨→  sebagai 
berikut. 

P q ( )qp ∨  ( )qpp ∨→

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

Jadi argumen 
qp

p
∨∴

 merupakan argumen yang sah. Argumen bentuk ini 

biasanya disebut addisi dan sering digunakan untuk membuktikan validitas 
argumen lain atau untuk menarik kesimpulan dari premis-premis. 
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b. Akan dibuktikan argumen bentuk 
p
qp

∴
∧  adalah sah dengan menggunakan 

tabel kebenaran dari pernyataan ( ) pqp →∧ . 

p q qp ∧ pqp →∧ )(  

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

Jadi argumen dengan bentuk 
p
qp

∴
∧  adalah sah. Argumen jenis ini sering 

disebut simplifikasi dan digunakan untuk membuktikan argumen lain. 
 

c. Akan dibuktikan bahwa argumen dengan bentuk  

qp
q
p

∧∴
 adalah sah.  

Pembuktian dilakukan dengan tabel kebenaran dari ( )qpqp ∧→∧  
sebagai berikut. 

p q qp ∧ ( )qpqp ∧→∧  

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

Pernyataan ( )qpqp ∧→∧  merupakan tautologi maka argumen dengan 
bentuk tersebut adalah sah. Argumen ini juga sering digunakan dalam 
pembuktian penarikan kesimpulan lain dan disebut konjungsi. 
 

d. Untuk membuktikan argumen dengan bentuk  
p ∨ r 
   ∼p 

∴ r 
Kita dapat menggunakan ekuivalensi ≡→ qp ∼p ∨ q sehingga    ≡∨ rp  

∼p→ r. Jadi premis pertama adalah ∼p→ r, premis kedua ∼p dan 
kesimpulannya adalah r, sehingga nampak bahwa ini adalah argumen jenis 
modus ponens. Jadi argumen   
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 p ∨ r 
   ∼p 

∴ r 
  adalah sah. 

e. Untuk pembuktian argumen selanjutnya kita akan mencoba dengan 
menurunkan pernyataan-pernyataan dari premis-premis yang diketahui 
sehingga sampai pada kesimpulan. Agar lebih mudah dan jelas, kita akan 
tuliskan dalam tabel berikut ini. 

 Pernyataan Asal Alasan 
(1) qp →  Premis 1  
(2) sr →  Premis 2  
(3) rp ∨  Premis 3  
(4) ∼p → r (3) ≡→ qp  ∼p ∨ q 

(5) ∼r → p  (4) ≡→ qp ∼q → ∼p 

(6)     ∼r → p 
     qp →  

∴∼r → q 

(4) & (1) Silogisme 

(7) ∼q → r (6) ≡→ qp ∼q → ∼p 

(8)     ∼q → r 
      sr →  
∴∼q → s 

(6) & (2) Silogisme 

(9) sq ∨  (8) ≡→ qp  ∼p ∨ q 

 
 

Jadi argumen dengan bentuk 

sq
rp
sr
qp

∨∴
∨
→
→

 

merupakan argumen yang sah karena dari premis-premis dapat diturunkan 
pernyataan-pernyataan hingga sampai pada kesimpulan atau konklusinya. 
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f. Dengan cara yang sama dengan penyelesaian soal d kita akan buktikan 
argumen soal e sah. 

 Pernyataan Asal Alasan 
(1) qp → Premis 1  
(2) sr →  Premis 2  
(3) q → ∼s Premis 3  
(4) qp →

q → ∼s 
∴ p → ∼s 

(1) & (3) Silogisme 

(5) ps ¬→ (4) ≡→ qp  ∼q → ∼p 

 
(6) sr →  

s → ∼p 
∴ r → ∼p 

(2) & (5) Silogisme 

(7) p → ∼r (6) ≡→ qp ∼q → ∼p 

 
2. Dari premis-premis yang diketahui akan diubah dalam bentuk simbol logika 

dengan memisalkan 
p : Andy sakit 
q : Andy masuk sekolah 
r : Andy lelah 

 Sehingga dari sini diperoleh  
∼p → q 
∼r → q 
p ∧ ∼r 
∴q 

 Kita akan membuktikan bahwa penarikan kesimpulan di atas sah. Pembuktian 
akan dilakukan dengan cara menurunkan pernyataan-pernyataan baru dari 
premis-premis yang diketahui. Penurunan pernyataan-pernyataan tersebut 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

  
 Pernyataan Asal Alasan 

(1) ∼p → q Premis 1  
(2) ∼r → q Premis 2  
(3) p ∧ ∼r Premis 3  
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(4) ∼r ∧ p (3) Aturan Komutatif 
(5) ∼r (4) Simplifikasi (soal 1b)  
(6)      ∼r → q 

      ∼r 
    ∴q 

(2) & (5) Modus Ponens 

  
Jadi terbukti bahwa penarikan kesimpulan  

∼p → q 
∼r → q 
p ∧ ∼r 
∴q 

  sah atau valid 
Rangkuman 
 

Penarikan kesimpulan adalah lambang aktivitas pikiran yang abstrak yang 
berbentuk bahasa atau bentuk-bentuk lambang lainnya. Bentuk dari penarikan 
kesimpulan tersebut dinamakan argumen. Jadi argumen didefinisikan sebagai 
himpunan sejumlah berhingga pernyataan sedemikian sehingga pernyataan terakhir 
disebut kesimpulan atau konklusi dan semua pernyataan lain disebut premis-premis. 
Validitas suatu penarikan kesimpulan dapat diuji dengan cara menguji validitas 
argumennya. Suatu argumen dikatakan sah jika premis-premis bernilai benar maka 
konklusinya bernilai benar. Sebaliknya suatu argumen dikatakan tidak sah jika semua 
premis bernilai benar tetapi konklusinya bernilai salah. Salah satu cara untuk 
mengetahui validitas suatu argumen adalah dengan menggunakan konsep tautologi 
yaitu dengan membuktikan bahwa implikasi dimana antesedennya merupakan  
konjungsi premis-premis dari argumen tersebut dan kesimpulan dari argumen 
menjadi konsekuennya, merupakan tautologi. Tautologi adalah pernyataan majemuk 
yang selalu bernilai benar tanpa memandang nilai kebenaran dari komponen-
komponen pembentuknya. Ada tiga jenis argumen yang dibahas dalam subunit ini 
yaitu modus ponens, modus tolens dan silogisme dimana ketiganya merupakan 
argumen yang sah. Modus ponens adalah argumen yang berbentuk  

q

p
qp

∴

→

 

Modus tolens adalah argumen yang berbentuk 
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                        p → q 
                             ∼q 

∴ ∼p                        
 

Silogisme adalah argumen yang berbentuk 

sp
sq
qp

→∴
→
→

 

Ketiga argumen ini digunakan dalam membuktikan validitas argumen dengan bentuk 
lain dan juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan premis. Selain 
ketiga jenis argumen tersebut, jika diperlukan dapat juga digunakan aturan-aturan 
dalam logika dalam membuktikan suatu argumen atau dapat juga digunakan argumen 
lain yang telah dibuktikan bahwa argumen tersebut valid.  

     
 

Tes Formatif 1 
 

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

 
1. Pernyataan ( )[ ] pqqp →∧→  adalah pernyataan ……. 

A. ekuivalensi C. kontradiksi 
B. kontingensi D. tautologi 

 
2. Pernyataan yang merupakan tautologi adalah ……. 

A. ( )[ ] pqpp →∨∧  C. ( ) pqp ∧→  

B. (∼p ∧ q) → p D. ∼(p ∧ ∼q)  
 
3. Berikut ini pernyataan yang merupakan kontradiksi adalah ……. 

A. Andy pintar dan Andy tidak pintar 
B. Andy pintar atau Andy tidak pintar 
C. Jika Andy pintar maka Andy tidak pintar 
D. Jika Andy tidak pintar maka Andy pintar 
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4. Diberikan argumen yang berbentuk  
                        p → q 
                             ∼q 

∴ ∼p                        
Bentuk argumen tersebut adalah ……. 

A. modus ponens C. silogisme 
B. modus tolens D. simplifikasi 

 
5. Diketahui penarikan kesimpulan di bawah ini.  

Jika x dan y bilangan berurutan maka yang satu genap dan yang lainnya 
ganjil. Jika salah satu bilangan genap dan yang lain ganjil maka jumlah 
kedua bilangan tersebut ganjil. Jadi jika x dan y bilangan berurutan maka 
jumlah kedua bilangan tersebut ganjil. 

 Bentuk penarikan kesimpulan tersebut adalah ……. 
A. modus ponens C. silogisme 
B. modus tolens D. simplifikasi 

 
6. Penarikan  kesimpulan  berikut  ini  yang   merupakan   simplifikasi  adalah 

……. 

A. 
p
qp

∴
∧  C. 

q

p
qp

∴

→

 

B. 
qp

q
p

∧∴
 

D.        p → q 
                  ∼q 
            ∴ ∼p 

 
7. Berikut ini argumen yang tidak sah atau valid adalah ……. 

A. 
p

q
qp

∴

→
         C. 

sp
sq
qp

→∴
→
→

 

B.            p → q 
                     ∼q 

∴ ∼p               
D. 

qp
q
p

∧∴
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8. Jika diketahui premis-premis dari suatu penarikan kesimpulan yang 
berbentuk sebagai berikut. 

Premis 1 : qp ∨  
Premis 2 : ts ∧  

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua premis tersebut sehingga menjadi 
argumen yang valid adalah ……. 

A. ( )qpt ∧∨  C. ( )qpt ∨∨  

B. ( )qpt ∧∧  D. ( )qpt ∨∧  
 

9. Diketahui premis-premis sebagai berikut. 
Premis 1 : Jika BA ⊂  maka ABA =∩  
Premis 2 : ABA ≠∩  

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua premis di atas adalah ……. 
A. BA ⊂  C. BA ⊄  
B. BA ⊃  D. ∅=∩ BA  

 
10. Jika diketahui pernyataan-pernyataan sebagai berikut. 

Suatu fungsi disebut bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi 
injektif dan onto. Fungsi f bukan fungsi bijektif. 

 Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari pernyataan-pernyataan di atas adalah 
……. 

B. fungsi f bukan injektif dan onto 
C. fungsi f injektif dan bukan onto 
D. fungsi f injektif atau onto 
E. fungsi f bukan injektif atau bukan onto 

 
Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

Setelah mengerjakan tes formatif 1, 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 sub 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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Subunit 2 
 

Penalaran Induktif dan Deduktif 
 
 

enalaran merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan 
melakukan penalaran menyebabkan manusia mampu mengembangkan 

pengetahuan secara terus menerus. Hakikat penalaran adalah bahwa penalaran 
merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa 
pengetahuan terkait dengan kegiatan berpikir. Sebagai kegiatan berpikir, penalaran 
mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri yang pertama adalah adanya suatu pola berpikir 
yang secara luas dapat disebut logika. Berpikir logis merupakan kegiatan berpikir 
menurut alur, pola atau kerangka tertentu. Ciri kedua adalah adanya proses analitik 
dari proses berpikirnya. Berpikir analitis merupakan konsekuensi dari adanya suatu 
pola berpikir analisis sintesis berdasarkan langkah-langkah tertentu.  

Penalaran deduktif menurut Aristoteles, Plato, dan Socrates merupakan bekal 
dan proses yang dapat menemukan kebenaran. Namun demikian proses pencarian 
kebenaran dapat pula bersifat induktif dan verifikasi kebenaran harus berdasarkan 
fakta yang teramati dan atau terukur.  

Dalam subunit  kita akan mengkaji dan berlatih melakukan penalaran induktif 
dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika. 
 
1  Penalaran Induktif  
 
 Penalaran induktif adalah suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas 
berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang bersifat 
umum berdasar pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui atau dianggap 
benar. Jadi dengan kata lain dalam penalaran induktif telah terjadi proses berpikir 
yang berusaha menghubungkan fakta-fakta khusus yang sudah diketahui menuju 
kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ditarik dengan jalan 
mensintesa kasus-kasus yang digunakan sebagai premis-premis. Kesimpulan tidak 
mungkin mengandung nilai kepastian mutlak dalam hal ini terdapat aspek 
probabilitas. Penalaran induktif bersifat a posteriori yaitu kasus-kasus yang dijadikan 
premis merupakan hasil pengamatan inderawi. Berikut ini diberikan contoh 
penggunaan penalaran induktif. 

P
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Contoh : Diberikan suatu permasalahan mengenai jumlah besar sudut segitiga 
sebagai berikut.  

Tunjukkan bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga sama dengan 0180  
 
Berdasarkan penalaran induktif, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan di 
atas, sebagai berikut. 
Untuk menunjukkan bahwa jumlah besar sudut-sudut sebuah segitiga sama dengan 

0180 , kita buat model segitiga sebarang dari kertas. Kemudian ketiga sudut segitiga 
tersebut kita gunting seperti pada gambar.  
 
 
 
 
Contoh di atas menunjukkan tentang adanya segitiga-segitiga yang berbeda atau juga 
bisa dengan segitiga-segitiga khusus namun mengarah ke hasil yang sama yaitu 
jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga sama dengan 0180 . Jadi dapat kita simpulkan 
bahwa dari kasus-kasus khusus yang kita ketahui benar, juga benar untuk semua 
kasus yang serupa dengan kasus-kasus kusus tersebut dalam hal-hal tertentu. Hal ini 
dapat digambarkan dengan diagram berikut ini. 

 
Pernyataan bahwa jumlah besar sudut-sudut setiap segitiga sama dengan 0180  
bernilai benar karena sesui atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Artinya 
tidak ada satupun segitiga yang jumlah besar sudut-sudutnya bukan 0180 . Penentuan 
nilai kebenaran seperti ini berdasarkan teori korespondensi. Apakah Anda masih 
ingat? 

Pada kegiatan ini terjadi proses berpikir yang berusaha menghubung-
hubungkan fakta-fakta khusus yang sudah diketahui menuju kepada suatu 
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kesimpulan yang bersifat umum. Jadi penalaran induktif adalah suatu kegiatan, 
proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum 
berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. 
 
 
2 Penalaran Deduktif 
 
 Penalaran deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan 
atau fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika. Penalaran deduktif 
merupakan cara penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal atau kasus-
kasus yang bersifat umum. Penalaran deduktif bersifat silogisme yaitu berdasarkan 
argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan dimana hubungan antara 
premis-premis dengan kesimpulan merupakan hubungan yang tidak terpisahkan satu 
sama lain. Selain itu penalaran deduktif bersifat a priori yaitu premis-premis tidak 
memerlukan pengamatan inderawi atau empiris. Inti penalaran deduktif adalah pada 
tepat atau tidaknya hubungan antara premis-premis dan kesimpulan. Kesimpulan 
ditarik dengan menganalisa premis-premis yang sudah ada. Kesimpulan 
sesungguhnya telah tersirat dalam premis-premisnya. Oleh karena itu penalaran 
deduktif bersifat tautologis. 
 
Berikut ini diberikan contoh proses penalaran deduktif.  
Contoh : Diberikan permasalahan yang sama seperti contoh pada penalaran induktif, 
tetapi kita akan tunjukkan dengan menggunakan penalaran deduktif. Dalam 
penalaran deduktif, proses pembuktian akan melibatkan teori atau rumus matematika 
lain yang sebelumnya telah dibuktikan kebenarannya. Teori yang digunakan adalah “ 
Jika dua garis sejajar dipotong garis lain, maka sudut-sudut dalam yang 
berseberangan sama besar”. Untuk lebih jelasnya, teori ini akan dijelaskan dengan 
gambar di bawah ini.  
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Pada gambar di atas, sudut A1 sama dengan sudut B2 dan sudut A2 sama dengan 
sudut B1. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa jumlah sudut-sudut suatu 
segitiga sama dengan 0180 . Perhatikan segitiga ABC di bawah ini, dimana melalui 
titik C dibuat garis m yang sejajar dengan garis AB. 

 
Dengan menggunakan teori sebelumnya diperoleh bahwa sudut A1 sama dengan 
sudut C1 dan sudut B3 sama dengan sudut C3. Dengan kata lain diperoleh 
∠A1 = ∠C1 
∠B3 = ∠C3 
∠C2 = ∠C2 
Dari sini diperoleh ∠A1 + ∠B3 + ∠C2 = ∠C1 + ∠C2 + ∠C3 
Karena ∠C1 + ∠C2 + ∠C3 = 0180  maka ∠A1 + ∠B3 + ∠C2 = 0180 . 

Jadi terbukti bahwa jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga sama dengan 0180 .  
Ternyata dalam pembuktian di atas kita juga menggunakan definisi atau pengertian 
sudut lurus yang besarnya 0180 . Jadi dalam pembuktian dengan menggunakan 
penalaran deduktif, kita dapat melibatkan lebih atau minimal satu teori atau rumus 
matematika yang lain dimana kebenaran dari teori atau rumus tersebut juga 
dibuktikan dengan menggunakan teori atau rumus sebelumnya yang telah dibuktikan 
sebelumnya. Demikian seterusnya. Untuk contoh di atas, proses pembuktian dapat 
digambarkan dengan diagram berikut ini. 
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Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam matematika kebenaran berarti konsisten. 
Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa matematika disusun dengan landasan 
berupa kumpulan pengertian pangkal dan sifat pangkal (aksioma). Aksioma adalah 
semacam dalil yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi namun aksioma 
menjadi dasar pembuktian dalil atau sifat berikutnya. Demikian juga dengan 
pengertian pangkal akan menjadi dasar untuk pendefinisian pengertian-pengertian 
atau konsep-konsep lain dalam matematika. Bangunan matematika akan runtuh jika 
terdapat pengertian, teorema, dalil atau sifat yang bertentangan dengan yang 
sebelumnya. Jadi nampak bahwa matematika dibangun berdasarkan deduksi 
sehingga kebenaran dari suatu konsep di dalamnya dilakukan dengan langkah-
langkah yang benar secara deduktif. Oleh karena itu matematika dikenal sebagai 
ilmu yang dikembangkan secara deduktif-aksiomatis atau sistem aksiomatik. 
 
3 Kelebihan Dan Kelebihan 
 
 Penalaran induktif sering digunakan oleh para ilmuwan (scientist). Kelebihan 
penalaran induktif ditunjukkan oleh ahli IPA terkenal dari Prancis, yaitu Galileo saat 
menemukan teori yang terkait dengan hubungan antara waktu ayun dan jarak ayun 
suatu bandul. Pada saat itu Galileo melakukan percobaan dan mendapatkan hasil 
sebagai berikut. 
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Jarak Ayun Waktu Ayun 
1 unit 
4 unit 
9 unit 
16 unit 

1 detik 
2 detik 
3 detik 
4 detik 

 
Dengan menghubung-hubungkan kasus-kasus khusus seperti pada tabel di atas, 
diperoleh suatu pola hubungan antara jarak ayun dan waktu ayun. Penemuan ini 
kemudian sangat bermanfaat untuk penemuan berikutnya yaitu penemuan jam 
bandul. Proses penemuan dengan cara seperti ini dalam ilmu pengetahuan dikenal 
dengan metode eksperimental, sedangkan dalam matematika disebut penalaran 
induktif. Namun demikian penalaran induktif mempunyai kelemahan. Contoh 
kelemahan penalaran induktif ditunjukkan dengan kasus berikut ini. Sekitar tahun 
1894, para ahli kimia menemukan unsure baru berupa gas yang diberi nama Argon. 
Selama enam tahun berikutnya, ditemukan lima unsur lain dengan ciri-ciri khusus 
yang sama dengan Argon. Keenam unsur itu (Argon, Helium, Krypton, Neon, Xenon, 
Radon) disebut gas mulia karena tidak bersenyawa dengan unsur lain. Pernyataan 
tersebut gugur pada tahun 1962 ditemukan bahwa gas Xenon untuk pertama kalinya 
dapat berkombinasi dengan senyawa lain sehingga membentuk suatu senyawa baru.  
 Contoh di atas menunjukkan bahwa teori-teori dalam IPA, kebenarannya 
bersifat nisbi, relatif, atau tentatif. Hal ini merupakan salah satu kelemahan penalaran 
induktif. Jadi suatu teori yang bernilai benar pada suatu saat, dapat menjadi bernilai 
salah pada decade berikutnya jika ditemukan suatu contoh yang bertentangan dengan 
teori tersebut. Apakah Anda masih ingat, contoh yang demikian disebut apa? Contoh 
yang menyangkal suatu teori disebut counterexample. Jadi kesimpulan atau 
pernyataan yang diperoleh dari penalaran induktif masih mempunyai kemungkinan 
untuk bernilai salah. Dalam matematika kesimpulan yang diperoleh dari penalaran 
induktif disebut dugaan (conjecture) yang harus dibuktikan kebenarannya secara 
deduktif. Jadi suatu dugaan harus dibuktikan kebenarannya melalui penalaran 
deduktif atau ditunjukkan kesalahannya dengan cara memberikan suatu contoh 
sangkalan (counterexample). Dalam matematika yang menggunakan konsep 
penentuan kebenaran seperti di atas disebut kebenaran apriori.  
 Jadi kelebihan penalaran induktif terletak pada proses mendapatkan 
pernyataan baru namun pada sisi lain hasil yang didapat tersebut masih berpeluang 
untuk menjadi salah. Sedangkan kelebihan penalaran deduktif yang valid atau sah 
adalah bahwa kesimpulan yang diperoleh  tidak akan pernah salah jika premis-
premisnya bernilai benar. Banyak filusuf yang memimpikan suatu bentuk argumen 



   7 – 24   Unit 7 

atau penalaran yang menghasilkan pernyataan baru yang bersifat umum yang 
melebihi kasus-kasus khususnya dan hasilnya tidak akan salah jika premis-premisnya 
bernilai benar. Namun menurut Giere (1984) hal ini tidak akan terlaksana karena 
kedua penalaran tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan  
manusia dituntut untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya. 
 Jadi penarikan kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif tetaplah 
sangat penting bahkan dalam matematika karena suatu ilmu tidak akan berkembang 
tanpa adanya penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus khusus. 
Proses matematisasi yang dilakukan dan dihasilkan oleh para matematikawan, pada 
awalnya berdasarkan penalaran induktif yang kemudian digeneralisasikan menjadi 
pernyataan umum. Kemudian proses berikutnya adalah proses formalisasi 
pengetahuan matematika dengan menetapkan pengertian pangkal dan sifat pangkal 
(aksioma) yang menjadi landasan pengetahuan berikutnya yang harus dibuktikan 
secara deduktif.  
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Rangkuman 
 
 Hakikat penalaran adalah bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir 
dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan terkait dengan kegiatan 
berpikir. Ciri pertama dalam penalaran adalah adanya suatu pola berpikir yang secara 
luas yang disebut logika dimana berpikir logis merupakan kegiatan berpikir menurut 
alur, pola atau kerangka tertentu. Ciri kedua adalah adanya proses analitik dari proses 
berpikirnya dimana berpikir analitis merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola 
berpikir analisis sintesis berdasarkan langkah-langkah tertentu. Penalaran induktif 
adalah suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik 
kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang bersifat umum berdasar pada 
beberapa pernyataan khusus yang diketahui atau dianggap benar. Penalaran induktif 
bersifat a posteriori yaitu kasus-kasus yang dijadikan premis merupakan hasil 
pengamatan inderawi. 
 Penalaran deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan 
atau fakta yang dianggap benar dengan menggunakan logika dimana cara penarikan 
kesimpulan tersebut bersifat khusus dari hal-hal atau kasus-kasus yang bersifat 
umum. Penalaran deduktif bersifat a priori yaitu premis-premis tidak memerlukan 
pengamatan inderawi atau empiris. Inti penalaran deduktif adalah pada tepat atau 
tidaknya hubungan antara premis-premis dan kesimpulan.  

Kelebihan penalaran induktif terletak pada proses mendapatkan pernyataan 
baru namun pada sisi lain hasil yang didapat tersebut masih berpeluang untuk 
menjadi salah. Sedangkan kelebihan penalaran deduktif yang valid atau sah adalah 
bahwa kesimpulan yang diperoleh  tidak akan pernah salah jika premis-premisnya 
bernilai benar. 
 Penarikan kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif tetaplah 
sangat penting bahkan dalam matematika karena suatu ilmu tidak akan berkembang 
tanpa adanya penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus khusus. 
Proses matematisasi awal berdasarkan penalaran induktif yang kemudian 
digeneralisasikan menjadi pernyataan umum. Kemudian proses berikutnya adalah 
proses formalisasi pengetahuan matematika dengan menetapkan pengertian pangkal 
dan sifat pangkal (aksioma) yang menjadi landasan pengetahuan berikutnya yang 
harus dibuktikan secara deduktif. 
 
 
 
 



   7 – 26   Unit 7 

Tes Formatif 2 
 

Kerjakanlah tes formatif ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi penalaran induktif dan deduktif dengan cara memberi tanda silang 
pada (X) pada salah satu jawaban yang Anda anggap benar. 

1. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap dengan 
menggunakan penalaran induktif. 

2. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap dengan 
menggunakan penalaran deduktif.  

3. Buktikan dalil Pythagoras dengan menggunakan penalaran induktif.  
4. Buktikan dalil Pythagoras dengan menggunakan penalaran deduktif. 
5. Buktikan bahwa jika a, b, dan c bilangan-bilangan cacah dimana ba < , 

berlaku cbca +<+  dengan menggunakan penalaran deduktif. 
 
 
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. Pernyataan tersebut selalu bernilai benar untuk setiap kemungkinan nilai 
kebenaran dari komponen-komponen pembentuknya.  

2. A. Pernyataan tersebut selalu bernilai benar yang ditunjukkan oleh tabel 
kebenaran berikut ini. 

p Q qp ∨ ( )qpp ∨∧ ( )[ ] pqpp →∨∧  

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

 
3. A. Apapun nilai kebenaran dari pernyataan “Andy pintar”, pernyataan “Andy 

pintar dan Andy tidak pintar” selalu bernilai salah. 
4. B. 
5. C. Untuk mengetahui bentuk penarikan kesimpulan yang diketahui, kita 

misalkan bahwa 
p : x dan y bilangan berurutan 
q : bilangan yang satu genap dan yang lainnya ganjil 
s : jumlah kedua bilangan tersebut ganjil 

sehingga diperoleh  

   
sp

sq
qp

→∴
→
→

 

yang merupakan argumen silogisme. 
6. A. 
7. A. Pernyataan ( )[ ] pqqp →∧→ bukan merupakan tautologi, sedangkan 3 

pilihan yang lain merupakan tautologi.  
8. D. Pernyataan ( )qpt ∨∧  dapat diturunkan dari kedua premis yang diketahui 

sebagai berikut. 
 Pernyataan Asal Alasan 

(1) qp ∨ Premis 1  
(2) ts ∧  Premis 2  
(3) st ∧  (2) Komutatif 
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(4) T (3) Simplifikasi 
(5) )( qpt ∨∧  (1) & (4) Konjungsi 

  
9. C. Bentuk penarikan kesimpulan tersebut merupakan modus tolens. 
10. D. Untuk memudahkan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang 

diketahui, kita misalkan  
p : Suatu fungsi bijektif 
q : fungsi injektif 
r : fungsi onto 

Pernyataan-pernyataan yang diketahui mempunyai bentuk sebagai 
berikut. 
( ) prq →∧  

∼p 
Bentuk di atas merupakan argumen modus tolens sehingga 
kesimpulannya adalah ∼ ( ) ≡∧ rq  ∼q ∨ ∼r. Dengan kata lain kesimpulan 

yang diperoleh adalah “fungsi f bukan injektif atau bukan onto”. 
 

 
Kunci Tes Formatif 2 

1. Akan dibuktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap 
dengan menggunakan penalaran induktif sebagai berikut. Kita ambil sebarang 
dua bilangan ganjil berikut ini. 

1 + 3 = 4 
1 + 5 = 6 
3 + 5 = 8 

Demikian seterusnya. Jika kita ambil sebarang dua bilangan ganjil, kemudian 
kita jumlahkan diperoleh bilangan genap. Dari sini disimpulkan bahwa 
jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. 
 

2. Akan dibuktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap 
dengan menggunakan penalaran deduktif sebagai berikut. Misalkan dipunyai 
dua bilangan ganjil yaitu 12 +n  dan 12 +k  dengan n dan k bilangan asli. Dua 
bilangan ganjil tersebut kita jumlahkan sehingga diperoleh 

2)(2                           
222)12()12(

++=
++=+++

kn
knkn
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 n dan k bilangan asli maka mkn =+  juga merupakan bilangan asli. 
Selanjutnya diperoleh  )1(222)12()12( +=+=+++ mmkn . Bilangan m 
merupakan bilangan asli maka 1+m  juga merupakan bilangan asli. Setiap 
bilangan asli jika dikalikan dengan 2 maka hasil kalinya adalah bilangan 
genap. Jadi terbukti bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. 

3. Akan dibuktikan dalil Pythagoras dengan menggunakan penalaran induktif. 
Untuk membuktikan dalil Pythagoras, dibuat sebarang segitiga siku-siku, 
misalnya seperti gambar di bawah ini dengan ukuran 3-4-5. 

 
Untuk menunjukkan kebenaran dalil Pythagoras digunakan alat peraga seperti 
di atas. Secara umum persegi 1 dan 2 dipindahkan ke persegi 3 sehingga 
persegi 3 tertutup semua oleh persegi 1 dan 2. Cara pemindahan bisa dengan 
memotong persegi 1 dan 2 menjadi persegi satuan sehingga dengan mudah 
dapat dipindahkan ke persegi 3 sehingga daerah persegi 3 tertutup semua. Hal 
ini menyatakan bahwa luas daerah 3 sama dengan jumlah luas daerah 1 dan 2. 
Dengan kata lain jika luas daerah persegi 3 adalag 2c , luas daerah persegi 2 
adalah 2a , dan luas persegi 1 adalah 2b  maka diperoleh 222 bac += . Jadi 
terbukti kebenaran dalil Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat panjang 
sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang 
lainnya. 

 
4. Akan dibuktikan dalil Pythagoras dengan menggunakan penalaran deduktif. 

Dalil Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu 
segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya atau secara 
matematis dinyatakan dengan 222 bac +=  dimana segitiganya adalah 
sebagai berikut. 
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Dipunyai aturan kosinus yang menyatakan bahwa 

cos(C)  ..2222 babac −+= . Sudut C merupakan sudut siku-siku yang 

besarnya 090  maka cos 090 = 0 sehingga diperoleh  222 bac += . Jadi bukti 
mengenai dalil Pythagoras selesai. 

 
5. Akan dibuktikan bahwa jika a, b, dan c bilangan-bilangan cacah dimana 

ba < , berlaku cbca +<+  dengan menggunakan penalaran deduktif. 
Diketahui ba < , menurut definisi “lebih kecil dari” berarti ada bilangan asli 
k sehingga bka =+ . Selanjutnya diperoleh 
 Alasan 

cbcka +=++ )(  Sifat penjumlahan pada kesamaan 
cbcka +=++ )(  Sifat asosiatif penjumlahan 
cbkca +=++ )(  Sifat komutatif penjumlahan 
cbkca +=++ )(  Sifat asosiatif penjumlahan 

cbca +<+  Definisi “lebih kecil dari” 
 
Jadi terbukti bahwa jika a, b, dan c bilangan-bilangan cacah dimana ba < , 
berlaku cbca +<+ . 
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Glosarium 
 
 

A posteriori  : kasus-kasus yang dijadikan premis merupakan hasil pengamatan 
inderawi 

A priori :  kasus-kasus yang dijadikan premis tidak memerlukan pengamatan 
inderawi atau empiris. 

Argumen  : bentuk penarikan kesimpulan 
Kesimpulan : pernyataan terakhir pada argumen 
Kontradiksi : pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah 
Kontingensi : pernyataan majemuk yang bukan tautologi dan bukan kontradiksi 
Premis  : pernyataan pada argumen sebelum kesimpulan 
Tautologi  : pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar 
 
 
 
 
 

 


