
Logika Matematika 
 
Dalam setiap kegiatan kita dituntut untuk mempunyai pola pikir yang tepat, akurat, 
rasional dan kritis agar tidak salah dalam penalaran yang menyebabkan kesalahan 
dalam mengambil kebijakan. Logika matematika dapat memberikan bimbingan agar 
dapat memiliki pola pikir seperti itu, sehingga dalam setiap aspek kehidupan manusia, 
logika sangat dibutuhkan agar lebih efektif dalam mengenal kehidupan dan menghindari 
kesalahan penalaran berfikir. 

Kalian semua tentunya tidak asing lagi dengan benda yang disebut 
kalkulator dan komputer karena sehari-hari kalian jumpai di sekolah, 
kantor bahkan di mall dan sebagainya. Tahukah anda bahwa yang 
menemukan mesin hitung (calculator) adalah Blaise Pascal pada tahun 
1642, yang akhirnya berkembang menjadi komputer digital, pertama kali 
dirakit sekitar tahun 1944 hingga tahun 1973. Alat-alat ini bekerja 
berdasarkan instruksi bilangan biner. Instruksi ini pada dasarnya 

merupakan serangkaian kombinasi logis bilangan “0” atau “1” , yang dapat diartikan 
dalam bahasa logika sebagai kondisi “True” atau “False”. Sehingga dalam 
pengoperasian komputer hanya dikenal dua kondisi yang analog dengan logika yaitu 
ada atau tidaknya aliran listrik. 
Logika matematika meliputi: logika pernyataan atau 
proposisi (propositional logic) suatu yang menelaah 
manipulasi antar pernyataan dan logika penghubung atau 
predikat (predicate logic) yang menelaah manipulasi 
hubungan relasioanal antara pernyataan pertama dengan 
pernyataan kedua. Oleh karena itu logika matematika adalah 
ilmu yang menelaah manipulasi antar pernyataan matematik 
(mathematical Statement). Namun sebelum melangkah lebih 
jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian pernyataan dan pengertian 
penghubung. 
 
4.1 PERNYATAAN DAN KALIMAT TERBUKA 
Sebelumnya telah dikatakan bahawa logika matematika adalah ilmu yang menelaah 
manipulasi antar pernyataan matematik. Oleh karena itu akan kita definisikan suatu 
pernyataan dan apa yang dimaksud dengan Kalimat terbuka. 
 
4.1.1 PROPOSISI 
Pada subbab ini diawali dengan menampilkan beberapa contoh kalimat yang 
merupakan proposisi (pernyataan) dan yang bukan proposisi. 
Contoh 5.1.1 
Perhatikan contoh-contoh kalimat dibawah ini : 
1. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. 
2. 7 merupakan sebuah bilangan prima. 
3. Manusia adalah salah satu jenis makluk di Bumi. 
4. Banyaknya titik sudut dalam suatu kubus adalah 8 buah. 
5. Jambi merupakan ibu kota propinsi Jawa Timur. 
6. Himpunan penyelesaian x2 = 9 adalah {-3,9}. 
7. Taufik pandai main bulu tangkis atau tennes. 
8. Jika 10 habis dibagi dengan 4, maka juga habis dibagi dengan 2. 
9. Mudah-mudahan anda berhasil dalam meniti karier. 
10.Berolahragalah secara teratur! 



Kalimat deklaratif 1-6 merupakan kalimat yang bernilai benar saja atau bernilai salah 
saja, tidak sekaligus benar dan salah. Kalimat yang demikian ini merupkan kalimat yang 
mempunyai nilai kebenaran, disebut pernyataan. Kalimat 7-8 dua pernyataan yang 
dihubungkan dengan suatu kata penghubung. Sedangkan kalimat deklaratif 9-10 tidak 
mempunyai nilai kebenaran. Oleh karena itu Penjelasan kalimat-kalimat deklaratif diatas 
yang merupakan pernyataan atau bukan pernyataan adalah sebagai berikut: 
- Kalimat deklaratif 1 – 6 dalam contoh 5.1.1 tidak memuat penghubung disebut 
pernyataan primitive (proposisi primitive), dan biasanya dilambangkan dengan huruf 
kecil:p, q, r, s dan sebagainya. Untuk pernyataan 1 – 3 merupakan pernyataan yang 
bernilai benar, sedangkan pernyataan 4 – 6 merupakan suatu pernyataan yang bernilai 
salah. 
- Kalimat deklaratif ketujuh dan kedelapan memuat penghubung ” atau ” , ”dan ” , 
“jika...maka... ” disebut proposisi majemuk (pernyataan majemuk).  
- Kalimat kesembilan dan kesepuluh bukan pernyataan karena tidak mempunyai nilai 
kebenaran. 
Berikut ini diberikan definisi suatu pernyataan : 
DEFINISI 5.1.1 Sebuah pernyataan atau proposisi adalah sebuah kalimat deklaratif 
yang mempunyai tepat satu nilai kebenaran, yaitu: ” Benar ” (B) saja atau” Salah ” (S) 
saja, tetapi tidak sekaligus keduanya. 
Benar atau salahnya suatu pernyataan dapat ditentukan melalui dasar empiris yaitu 
berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau dijumpai dalam kehidup alam ini dan dasar 
non empiris yaitu berdasarkan pembuktian atau perhitungan matematika. 
 
4.1.2 KALIMAT TERBUKA 
Suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum dapat dibuktikan disebut kalimat terbuka. 
Ciri dari kalimat terbuka adalah adanya variabel ( peubah) Berikut ini diberikan beberapa 
contoh kalimat terbuka : 
Contoh 5.1.2 
1. x + 9 > 0. 
2. Jarak kota B dengan kota Jakarta kurang dari 1000 km. 
3. Jumlah titik sudut jajaran genjang adalah n. 

- Pada kalimat pertama memuat variabel x . Jika x diubah dengan -11 menjadi 
suatu pernyataan yang salah, dan apabila x diganti dengan -5 menjadi suatu 
pernyataan yang benar. x = -11 dan x = -5 disebut penyelesaian kalimat terbuka 
tersebut. 

- Pada kalimat kedua, variabelnya adalah B. Jika B diubah dengan Ambon 
menjadi suatu pernyataan yang salah, dan apabila B diganti dengan Bekasi 
menjadi suatu pernyataan yang benar. 

- Pada kalimat ketiga, variabelnya adalah n. Jika n diganti dengan 4 menjadi suatu 
pernyataan yang benar, dan apabila n diganti dengan 7 menjadi suatu 
pernyataan yang salah. 

 
4.2 PENGHUBUNG ATAU KONEKTIF(CONNECTIVE) 
Dalam logika matematika dikenal sebanyak 5 operator logika (penghubung), yaitu: 
Negasi (Negation ), Konjungsi (Conjunction ), Disjungsi (Disjunction ), Implikasi 
(Implication ) , Biimplikasi, atau Ekuivalensi (Equivalence ). 
4.2.1 NEGASI 
Negasi disebut juga ingkaran atau pengingkaran . Ingkaran dari suatu pernyataan 
diperoleh dengan menambahkan” tidak benar” di awal kalimat, atau dengan cara 
menyisipkan kata ” tidak” atau ” bukan” pada pernyataan tersebut. 



DEFINISI 5.2.1 : Misalkan p adalah pernyataan. Negasi dari p: Untuk sembarang 
pernyataan p, negasi dari p dilambangkan dengan p dan dibaca “ bukan p” Suatu 
pernyataan yang bernilai salah (S ) jika p benar (B), dan bernilai benar (B ) jika p 
Berikut ini tabel kebenaran pernyataan negasi: 

 
Contoh 5.2.1 

 
4.2.2 KONJUNGSI 
Pada bagian sebelumnya telah dipelajari suatu pernyataan tunggal. Namun selanjutnya 
akan dipelajari dua atau lebih pernyataan tunggal yang digabung dan disebut dengan  
No Pernyataan : p Negasi (ingkaran) : p 
1 3 adalah faktor dari 24 
(B) 
Tidak benar 3 adalah faktor dari 24 
(S) 
2 Jumlah sudut dalam suatu segi 
tiga selalu 180 o 

(B) 
Tidak benar Jumlah sudut dalam 
suatu segi tiga selalu 180 o 

(S) 
3 Tiga puluh sembilan adalah 
bilangan prima 
(S) 
Tiga puluh sembilan bukan 
bilangan prima 
(B) 
4 Semua binatang adalah mahluk 
hidup 



(B) 
Tidak semua binatang adalah 
mahluk hidup 
(S) 
5 Cos2x + sin2x = 2 
(S) 
Tidak benar Cos2x + sin2x = 2 
(B) 
6 seminggu ada 7 hari 
(B) 
Tidak benar seminggu ada 7 hari 
(S) 
P p 
B S 
S B 
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pernyataan majemuk. Konjungsi merupakan kata penyambung 
antar beberapa pernyataan yang biasanya berupa kata “dan”. 
Berkaitan dengan pernyataan majemuk tersebut, perhatikan 
contoh sederhana ini: 
Pernyataan pertama : Jakarta adalah ibukota Indonesia 
Pernyataan kedua : Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah 
Kedua pernyataan ini dapat digabung menjadi kalimat majemuk 
sebagai berikut : 
Jakarta adalah ibukota Indonesia dan terbagi menjadi 6 wilayah 
Kalimat ini merupakan kalimat majemuk dengan menggunakan 
kata penghubung “ dan” Kalimat ini hanya benar jika kedua 
pernyataan sama-sama benar. Jika salah satu saja pernyataan 
itu yang salah (atau keduanya) maka pernyataan majemuk 
menjadi salah. 
Sebagai contoh : 
Pernyataan pertama : Jakarta adalah ibukota Malaysia 
(S) 
Pernyataan kedua : Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah (B) 
Jakarta adalah ibukota Malaysia dan terbagi menjadi 6 wilayah 
(S) 
kata penghubung “dan” pada perkataan majemuk dilambangkan 
dengan “ ∋ ” yang disebut Konjungsi. Konjungsi didefinisikan 
sebagai berikut : 
DEFINISI 5.2.2 : 
Konjungsi 
Pernyataan majemuk p dan q disebut 
Konjungsi dari p dan q dinyatakan dengan: 
” p ∋ q ” 
adalah sebuah pernyataan bernilai benar 
jika pernyataan p dan q keduanya 
bernilai benar, dan bernilai salah jika 
salah satu p atau q (keduanya) salah 
Tabel kebenaran konjungsi: 

p q p ∋ q 
B B B 



B S S 
S B S 
S S S 
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Contoh 5.2.2 
4.2.3 DISJUNGSI 
Disjungsi merupakan kata penyambung berupa kata “atau” 
dalam menghubungkan dua pernyataan menjadi kata majemuk, 
perhatikan contoh sederhana ini: 
p : Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang 
mempunyai kehidupan 
(B) 
q : Satu dekade sama dengan 10 tahun. 
(B) 
No P q p ∋ q 
1 Pulau Natuna berada di 
kepulauan Riau 
(B) 
Natuna termasuk 
wilayah Indonesia 
(B) 
B 
2 Jumlah sudut dalam 
suatu segi tiga selalu 
180 o (B) 
Besar sudut segitiga 
sama sisi adalah 90o 

(S) 
S 
3 Tiga puluh sembilan 
adalah bilangan 
irrasional 
(S) 
Tiga puluh sembilan 
adalah bilangan prima 
(B) 
S 
4 Cos2x + sin2x = 2 
(S) 
Cos2x ε 1- sin2x 
(S) 
S 
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Kedua pernyataan ini dapat digabung menjadi kalimat majemuk 
sebagai berikut : 
Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang 
mempunyai kehidupan atau satu dekade sama dengan 10 
tahun. 
Kalimat ini merupakan kalimat majemuk dengan menggunakan 
kata penghubung “ atau” Kalimat ini bernilai salah jika kedua 



pernyataan sama-sama salah. Jika salah satu saja pernyataan 
itu yang benar (atau keduanya) maka pernyataan majemuk 
menjadi benar. 
Sebagai contoh : 
Pernyataan pertama : Jakarta adalah ibukota Malaysia 
(S) 
Pernyataan kedua : Jakarta terbagi menjadi 6 wilayah 
(B) 
Dengan menggunakan kalimat penghubung : 
“Jakarta adalah ibukota Malaysia atau Jakarta terbagi menjadi 6 
wilayah (B)” 
kata penghubung “atau” pada perkataan majemuk 
dilambangkan dengan “( ” yang disebut Disjungsi. Disjungsi 
didefinisikan sebagai berikut : 
DEFINISI 5.2.3 
Disjungsi : 
Pernyataan majemuk p dan q disebut 
Disjungsi dari p dan q dinyatakan dengan: 
” p V q ” 
adalah sebuah pernyataan bernilai benar 
jika pernyataan p dan q salah satu atau 
keduanya bernila bebar, dan bernilai salah 
hanya jika keduanya bernilai salah 
Berikut ini tabel 
kebenaran 
konjungsi : 
p q p( q 
B B B 
B S B 
S B B 
S S S 
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Contoh 5.2.3 
Tentukan nilai kebenaran pernyataan dalam tabel berikut ini 
dengan penghubung ”atau”. 
4.2.4 IMPLIKASI (PROPOSISI BERSYARAT) 
Untuk memahami implikasi, perhatikan uraian berikut ini. 
Misalkan Boby berjanji pada Togar “Jika saya dapat medali 
olimpiade sains-matematika nasional tahun ini maka aku akan 
membelikan kamu sepatu bola”. Janji Boby ini hanya berlaku jika 
Boby mendapatkan medali olimpiade sains-matematika. 
Akibatnya jika Boby tidak mendapatkan medali dalam lomba 
olimpiade sains-matematika yang diikutinya tahun ini, tidak ada 
keharusan bagi Boby untuk membelikan sepatu bola buat Togar. 
No p q p( q 
1 
Pulau Natuna berada di 
kepulauan Riau 
(B) 
Natuna termasuk wilayah 
Indonesia 



(B) 
B 
2 
Jumlah sudut dalam suatu 
segi tiga selalu 180 o 

(B) 
Besar sudut segitiga 
sama sisi adalah 90o 

(S) 
B 
3 
Tiga puluh sembilan 
adalah bilangan 
(S) 
Tiga puluh sembilan 
adalah bilangan prima 
(B) 
B 
4 
Cos2x + sin2x = 2 
(S) 

Cos2x ε 1- sin2x 
(S) 
S 
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Misalkan Boby tidak mendapat medali maka Togar tidak kecewa 
karena Boby tidak memenuhi janjinya. Akan tetapi jika Boby 
dapat meraih medali dalam olimpiade matematika nasional yang 
diikutinya tetap membelikan sepatu bola buat Togar, tentu Togar 
akan senang. Jika Boby dapat medali namun tidak membelikan 
sepatu bola maka Togar akan kecewa dan menganggap tidak 
menepati janji. Kalimat yang diucapkan Boby pada Togar dalam 
bahasa logika matematika dapat ditulis sebagai berikut : 
Jika p : dapat medali olimpiade sains-matematika nasional. 
Maka q : membelikan sepatu bola 
Sehingga dapat dinyatakan sebagai “ Jika p maka q ” atau 
dilambangkan dengan “ p�  q ” suatu pernyataan majemuk 
yang disebut dengan Implikasi. 
Implikasi dari pernyataan p ke pernyataan q dinyatakan 
dengan , ” p�  q ”, ialah sebuah pernyataan yang bernilai 
salah jika dan hanya jika p bernilai benar dan q bernilai salah. 
Pernyataan p disebut hipotesa (premis) dan pernyataan q 
disebut kesimpulan (konklusi ). 
Selanjutnya Implikasi didefinisikan sebagai berikut : 
DEFINISI 5.2.4 
Implikasi: 
Pernyataan majemuk p dan q disebut 
implikasi (pernyataan bersyarat) adalah 
sebuah pernyataan majemuk yang 
dilambangkan : ” p �  q ” bernilai 
salah hanya jika hipotesa p bernilai benar 
dan konklusi q bernilai salah. Untuk kasus 



lainnya bernilai benar. 
Berikut ini tabel 
kebenaran konjungsi 
p q p� q 
B B B 
B S S 
S B B 
S S B 
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Contoh 5.2.4 
Tentukan nilai kebenaran pernyataan dalam tabel berikut ini 
dengan penghubung ”maka”. 
� Hubungan antara implikasi dengan himpunan. 
Perhatikan diagram berikut ini : 
No p q p� q 
1 
Pulau Natuna berada 
di kepulauan Riau 
(B) 
Natuna termasuk wilayah 
Indonesia 
(B) 
B 
2 
Jumlah sudut dalam 
suatu segi tiga selalu 
180 o 

(B) 
Jumlah 2 buah sudut 
dalam segitiga adalah 
120o (S) 
S 
3 
Tiga puluh sembilan 
adalah bilangan 
Prima 
(S) 
Tiga puluh sembilan 
adalah habis dibagi tiga 
(B) B 
4 Cos2x + sin2x ε 1 
(S) 
Cos2x ε 1 
(S) 
B 
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa : 
Kalimat implikasi yang menyebabkan tiap penggantian nilai x 
benar untuk p(x) yang akan menyebabkan benar pula untuk q(x) 
dikatakan implikasi yang logis. 



4.2.5 BIIMPLIKASI 
S = { 0,1,2,3,4,5} 
p(x) : x – 1 = 0 
q(x) : x 2 � 3x + 2 = 0 
ungkapan ini dapat ditulis : 
P={x/x–1=0}, p benar jika x�P 
Q={ x/ x 2 � 3x + 2 = 0 }, q 
benar jika x�Q 
Tampak bahwa kalimat 
p(x) �  q(x) kalimat implikasi 
yang benar. 
Jika P dan Q masing-masing himpunan penyelesaian dari kalimat 
 


