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BAB II 

PENALARAN DALAM MATEMATIKA 

 

Setiap orang pernah dan bahkan hampir setiap saat melakukan kegiatan 

berpikir karena setiap kesan yang ditangkap oleh panca inderanya selalu akan 

diproses di dalam alam pikirannya. Melihat suatu peristiwa, orang akan berpikir 

tentang penyebabnya, bagaimana kronologis kejadiannya, siapa saja yang 

mengalami, bagaimana kondisi mereka, bagaimana kelanjutan persitiwanya, atau 

apa yang harus dilakukan menanggapi peristiwa tersebut, atau seandainya orang 

acuh tak acuh terhadap peristiwa yang dilihatnya, paling tidak ia akan berpikir: 

“peduli apa dengan peristiwa itu, yang penting aku melanjutkan kegiatanku”. 

Mendapati sepeda motor yang tiba-tiba mogok, orang tentunya akan berpikir 

tentang apa yang menyebabkan, mungkinkah bensinnya sudah habis, atau businya 

harus diganti, atau karburatornya bermasalah, lalu bagaimana memperbaikinya, 

adakah bengkel terdekat, dan bahkan mungkin orang tidak hanya berpikir tentang 

kerusakan sepeda motor, tetapi mungkin juga tentang keterlambatan sampai di 

tempat kerja, alasan-alasan yang akan diberikan pada atasan, dan sebagainya. 

Mendengar suara-suara yang mencurigakan, orang akan berpikir tentang apa yang 

tengah terjadi, suara apa, darimana asalnya, jika membahayakan bagaimana 

mengantisipasinya. Merasakan bahwa teh yang akan diminum masih panas, 

mungkin orang akan berpikir untuk membuka tutup gelasnya, atau merendam 

gelasnya di air dingin, atau meniupnya supaya segera hangat dan dapat diminum, 
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atau bisa juga berpikir untuk menunggunya sampai cukup hangat atau cukup 

dingin untuk diminum. Singkatnya, setiap kesan yang ditangkap oleh indera 

manusia akan menjadikannya melakukan kegiatan berpikir. 

Kegiatan berpikir tidak hanya terjadi sebagai akibat dari aksi yang terjadi 

di luar diri seseorang, tetapi juga dilakukan oleh orang sebelum ia melakukan 

suatu tindakan maupun  ucapan. Pada saat sepeda motor mogok, orang akan 

berpikir tentang penyebab kerusakan dan bagaimana langkah penanganannya 

sebelum melakukan tindakan perbaikan. Pada saat mendapat pertanyaan, orang 

akan berpikir dulu sebelum menjawabnya. Sebelum memimpin sebuah rapat, 

seseorang akan berpikir tentang agenda permasalahan yang akan dibicarakan, dan 

sebagainya. 

Dari sekian banyak macam kegiatan berpikir tersebut, mungkin suatu saat 

orang harus melakukannya secara sistematis dan logis untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan atau keputusan. Kegiatan berpikir yang semacam ini disebut dengan 

kegiatan bernalar. Untuk dapat melakukan suatu kegiatan penalaran yang benar 

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan yang tepat, dibutuhkan 

data-data dan fakta serta kaidah-kaidah yang benar yang dirangkai dalam suatu 

alur yang sistematis dan logis. Misalnya untuk mendapatkan kesimpulan tentang 

penyebab matinya lampu di ruang belajar, orang harus meninjau beberapa hal, 

seperti apakah ada pemadaman dari PLN atau tidak, apakah terjadi arus pendek 

atau tidak, apakah saklar lampu di ruang belajar sedang off atau tidak, apakah ada 

kabel yang putus atau tidak, apakah ada kerusakan pada fitting atau tidak. Jika 
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semua pertanyaan tersebut jawabnya tidak, maka bisa disimpulkan bahwa 

lampunya yang rusak, sehingga keputusannya adalah membeli lampu baru. 

Konsep-konsep yang muncul dalam setiap bidang ilmu pasti merupakan  

hasil dari suatu proses penalaran, terlebih dalam bidang matematika. Matematika 

pada hakekatnya berkenaan dengan struktur dan ide-ide abstrak yang disusun 

secara sistematis dan logis melalui proses penalaran deduktif. Oleh karenanya 

untuk dapat memahami konsep-konsep matematika secara benar maka terlebih 

dahulu harus memahami bagaimanakah pola penalaran dan kaidah-kaidah logika 

yang digunakan sebagai alat berpikir kritis dalam matematika.  

 

A. Pola Penalaran dan Alat Berpikir Kritis 

Mempelajari matematika kurang tepat bila dilakukan dengan cara 

menghafal. Karena konsepnya yang berkenaan dengan obyek-obyek abstrak dan 

ditampilkan dengan menggunakan simbol-simbol, maka matematika dapat 

dipelajari dengan baik dengan cara mengerjakan latihan-latihan. Dalam proses 

bekerja tersebut, mulai dari merumuskan masalah, merencanakan penyelesaian, 

mengkaji langkah-langkah penyelesaian, membuat dugaan bila data yang 

disajikan kurang lengkap, dan juga membuktikan teorema-teorema, diperlukan 

sebuah kegiatan berpikir yang disebut sebagai berpikir kritis. Dalam proses 

berpikir kritis ini, orang akan mengolah data dan atau fakta, merangkainya dalam 

suatu alur pemikiran yang sistematis dan logis didasarkan pada kaidah-kaidah 

yang berlaku untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Berkenaan 

dengan hal ini, ada dua pola penalaran yang dapat dipergunakan orang untuk 
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menarik sebuah kesimpulan atau membuat suatu keputusan, yakni pola penalaran 

induktif dan pola  penalaran deduktif. 

 

1. Penalaran Induktif 

Penalaran induktif merupakan sebuah bentuk penalaran yang berjalan dari 

hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Oleh karena itu 

proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan dan pembentukan 

generalisasi. Ketepatan sebuah dugaan atau pembentukan generalisasi dalam pola 

penalaran ini sangatlah tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin 

banyak data yang diberikan atau semakin spesifik pola yang diberikan, maka akan 

menghasilkan sebuah dugaan atau generalisasi yang semakin mendekati 

kebenaran. Sebaliknya, semakin sedikit data yang diberikan atau semakin kurang 

spesifiknya pola yang disediakan, maka dugaan atau generalisasi bisa semakin 

jauh dari sasaran, dan bahkan bisa memunculkan dugaan atau generalisasi ganda. 

Misalkan diberikan sebuah barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ..., 

maka pengenalan pola dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan 

penulisan barisan tersebut. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa untuk 

mendapatkan bilangan berikutnya, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut 

harus ditambah dengan 3. Setelah mengetahui polanya, selanjutnya dapat 

dilakukan dugaan-dugaan tentang bilangan-bilangan yang akan muncul pada 

urutan yang lebih tinggi, misalnya dugaan tentang 3 bilangan yang akan muncul 

pada urutan ke 8, 9 dan 10. Selanjutnya hasil dari proses pengenalan pola dan 

pendugaan tersebut dapat digunakan untuk membentuk sebuah generalisasi, yakni 
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dengan menyusun formula untuk menentukan bilangan yang akan muncul pada 

urutan ke n. 

Sekarang coba anda perhatikan pola dalam gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Pola gambar 

Dengan melakukan penelusuran pola-pola gambar-gambar yang muncul pada 

baris pertama dan kedua, dapatkah anda menyatakan gambar yang bagaimana 

yang akan muncul pada posisi “?”. Jika demikian pertanyaannya, dimungkinkan 

banyak orang akan memiliki gambar yang sama sebagai jawabnya, yakni 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kemungkinan gambar yang masih tersembunyi 
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Tetapi jika penelusuran dilakukan pada pola-pola gambar yang muncul pada 

kolom pertama dan kolom kedua, maka akan sulit ditentukan gambar yang 

bagaimana yang akan muncul pada baris terakhir kolom ketiga, atau jika tidak 

akan ada banyak variasi jawaban yang muncul, karena pola yang muncul 

sepanjang kolom pertama dan kolom kedua kurang spesifik, berbeda dengan pola 

yang muncul sepanjang baris pertama dan baris kedua yang sudah lebih spesifik. 

Variasi dugaan juga bisa muncul pada penelusuran pola geometris pada 

gambar berikut ini. 

                              

                                   

                                      

                                         

                                        

?                                         

                                         

                         

Gambar 2.3 Pola geometris 

Pola jumlah baris dalam ilustrasi ini lebih spesifik yakni 7, 6, 5, 4, …, sehingga 

akan banyak yang memprediksikan bahwa bangun yang ditanyakan akan memiliki 

3 baris. Tetapi pola jumlah kolomnya kurang spesifik, karena dengan pola 5,5,3,3, 

bisa memunculkan dugaan jumlah kolom pada bangun yang ditanyakan adalah 1 

bagi yang berasumsi bahwa pola jumlah kolom adalah 5,5,3,3,1,1 (gambar 2.4 a) 

atau bisa juga muncul dugaan  bahwa jumlah kolom pada bangun yang ditanyakan 

adalah 3 bagi yang berasumsi bahwa pola jumlah kolom adalah 5,5,3,3,3,1,1,1,1 

(gambar 2.4 b) 
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       atau            

                     

                 

 a             b   

                 

Gambar 2.4 Kemungkinan bentuk berikutnya 

Dilihat dari proses yang terlibat dalam penalaran secara induktif tersebut, 

maka pola penyimpulan yang dihasilkannya bisa tidak tunggal. Sebuah contoh, 

diberikan barisan bilangan 3, 6, 10, 15, ..., lalu tentukan dua bilangan pada urutan 

ke 5 dan 6. Dengan menggunakan kunci selisih 3,4,5,6,7 maka akan didapat 

jawaban 21 dan 28, atau bila menggunakan kunci selisih 3,4,5,7,9 maka akan 

didapat jawaban 22 dan 31. 

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa penalaran induktif merupakan 

proses penyimpulan secara umum dari hasil observasi yang terbatas. Hasil 

kesimpulan yang diperoleh bisa jadi kurang valid atau bisa mengakibatkan 

kesalahan penafsiran apabila data yang dipergunakan kurang lengkap atau pola 

yang diamati kurang spesifik.  Oleh karenanya penalaran induktif lebih cocok 

untuk bidang non-matematika yang hasil perumusan konsepnya  sering harus 

diperbaiki agar teori-teori yang muncul sesuai dengan hasil penelitian yang 

terbaru. Sementara itu konsep-konsep dalam matematika tidak pernah mengalami 

perubahan, jikalaupun ada itu sifatnya hanyalah penambahan karea adanya 

temuan-temuan baru dan tidak sampai merubah konsep yang sudah ada 

sebelumnya. Hal ini karena sistem yang ada dalam matematika merupakan sistem-

sistem deduktif, dimana kebenaran suatu konsep didasarkan pada konsep-konsep 
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sebelumnya.  Oleh karenanya sistem penalaran yang paling banyak berperan 

dalam matematika adalah penalaran deduktif. 

 

2. Penalaran Deduktif 

Jika penalaran induktif dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 

pola-pola pada unsur-unsur khusus yang kemudian digeneralisasikan pada semua 

unsur dalam himpunan semesta, maka alur dalam penalaran deduktif berjalan 

sebaliknya. Penalaran deduktif berlangsung dari pernyataan yang berlaku secara 

umum yang diterapkan pada unsur-unsur khusus. Lalu bagaimana untuk 

mendapatkan pernyataan yang berlaku secara umum tersebut? Proses untuk 

membangun sebuah sistem deduktif dalam matematika diawali dengan membuat 

suatu konsep pangkal. Konsep pangkal ini diperlukan sebagai sarana komunikasi 

untuk menyusun pernyataan-pernyataan selanjutnya, baik berupa definisi, 

aksioma maupun teorema. Misalnya, konsep titik pada geometri.  Selanjutnya 

kebenaran suatu konsep didasarkan pada kebenaran konsep-konsep sebelumnya 

dan mendasari proses penyusunan konsep-konsep selanjutnya. Secara ilustratif hal 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut. 

nn TTTTT  1210 ...  

Dalam hal ini 0T  merupakan pernyataan pangkal yang kebenarannya tidak 

perlu dibuktikan. Sementara untuk dapat menyatakan  0T  diperlukan konsep 

pangkal. Berikut beberapa contoh dari proses penalaran deduktif. 

 Berdasarkan aksioma-aksioma 
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1A  : "paling sedikit terdapat dua titik yang berbeda" 

2A  : "melalui dua titik yang berbeda hanya dapat dibuat satu garis" 

dapat disusun teorema : "jika dua garis berbeda a dan b berpotongan di 

satu titik, maka titik tersebut merupakan satu-satunya titik sekutu" 

(Hudoyo, 1997). Bukti dari teorema ini telah ditampilkan dalam bab I. 

 Berdasarkan aksioma-aksioma 

1A : "pada R berlaku hukum komutatif perkalian" 

2A : "pada R berlaku hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan" 

A3 : “ aaa 2  untuk setiap Ra ” 

maka buktikan bahwa 222 2)(,, bababaRba  . 

Bukti:  

)()()( 2 bababa   Karena A3 

bbaababa  )()()( 2  Karena A2 

bbbaabaaba  2)(  Karena A2 

bbbabaaaba  2)(  Karena A1 

222 2)( bbaaba   Karena A3 

Jika tadi telah dinyatakan bahwa sistem penalaran yang banyak berperan 

dalam matematika adalah penalaran secara deduktif, lalu bagaimana dengan 

sebuah metode pembuktian yang bernama induksi matematika? Walaupun 

namanya induksi matematika, namun proses penalarannya tetapi menggunakan 

penalaran deduktif. Untuk membedakan pembuktian secara induktif dengan 

pembuktian secara induksi matematika, perhatikan contoh berikut. 
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Buktikan bahwa 
2

)1(
...321




nn
n  , untuk n bilangan asli. 

Pembuktian secara induktif: 

1 = 1 
2

)11(1 
  

1 + 2 = 3 
2

)12(2 
  

1 + 2 + 3 = 6 
2

)13(3 
  

1 + 2 + 3 + 4 = 10 
2

)14(4 
  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 
2

)15(5 
  

Jadi  
2

)1(
...321




nn
n  

Pembuktian secara induksi matematika: 

 Untuk n = 1. 1
2

)11(1

2

)1(





nn
   BENAR 

 Untuk n = k. dianggap benar sehingga: 

       
2

)1(
...321




kk
k  

 Untuk n = k + 1 

       )1(...321  kk  = )1(
2

)1(



k

kk
 

     = 
2

232  kk
 

     = 
2

]1)1)[(1(  kk
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Karena polanya sama untuk n = k+1, maka terbukti bahwa bahwa 

2

)1(
...321




nn
n  , untuk n bilangan asli. 

Coba anda perhatikan pembuktian secara induktif. Pada penalaran ini, 

pembuktian dijalankan dengan menyelidiki kebenaran rumus untuk n = 1, 2, 3, 4, 

dan 5. Dan setelah terbukti kebenarannya untuk kelima contoh empiris, kemudian 

digeneralisasikan untuk semua bilangan asli. Penarikan kesimpulan secara 

demikian memiliki kelemahan, sebab penyelidikan baru dilakukan pada 5 

bilangan asli yang pertama, dan belum terbukti untuk 6, 7, 8, 9, 10, … dan 

seterusnya. 

Sementara itu coba kita tinjau pembuktian secara induksi matematika. 

Awalnya didapatkan kebenaran rumus untuk n=1. Dengan asumsi bahwa rumus 

benar untuk n = k, maka selanjutnya terbukti bahwa rumus juga benar untuk n = 

k+1. Hal ini memberikan suatu implikasi: 

Jika untuk n = 1 dan n = k benar maka untuk n = k + 1 juga benar. 

 Dengan implikasi ini maka sudah dapat disimpulkan bahwa rumus akan berlaku 

untuk semua bilangan asli, sebab diawali bahwa rumus benar untuk n = 1 maka 

juga benar untuk n = 1 + 1 = 2; karena benar untuk n = 2 maka juga benar untuk 

n = 2 + 1 = 3; karena benar untuk n = 3 maka juga benar untuk n = 3 + 1 = 4; 

karena benar untuk n = 4 maka juga benar untuk n = 4 + 1 = 5; karena benar 

untuk n = 5 maka juga benar untuk n = 5 + 1 = 6; demikian seterusnya. Dengan 

demikian jelaslah bahwa dengan pembuktian kebenaran satu implikasi di atas 

maka hal tersebut sudah dapat diterapkan pada seluruh bilangan asli dan 

pengambilan kesimpulan semacam ini adalah valid. Melalui contoh ini jelaslah 
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bahwa pola penalaran yang digunakan dalam induksi matematika adalah pola 

penalaran secara deduktif. 

 

3. Logika Matematika 

Logika merupakan sebuah alat yang penting untuk berpikir kritis dan 

penalaran deduktif. Dalam logika diperlukan adanya proposisi, yakni pernyataan 

yang bernilai benar saja atau salah saja. Contoh: 

 "Jumlah dua bilangan genap adalah genap" merupakan proposisi bernilai 

benar; 

 "Kota Surabaya terletak di propinsi Jawa Barat" merupakan proposisi 

bernilai salah; 

 "Kerjakan tugasmu" bukan merupakan proposisi. 

Proposisi-proposisi pada contoh di atas merupakan proposisi-proposisi 

sederhana. Sedangkan proposisi yang dirangkaikan dengan perangkai logika 

"dan", "atau", "tidak", "jika ... maka", disebut proposisi majemuk. Dalam logika 

matematika, nilai kebenaran untuk sebuah proposisi majemuk sudah dirumuskan 

secara pasti, sehingga setiap proses penarikan kesimpulan menggunakan logika 

matematika selalu dapat dikontrol kevalidannya. Beberapa proposisi majemuk 

yang akan diuraikan dalam bab ini adalah negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi 

dan biimplikasi. 

a. Negasi 

 Negasi dari suatu proposisi p dinotasikan ~p. Nilai kebenaran dari ~p 

berkebalikan dengan nilai kebenaran dari p. Contoh: negasi dari cba  adalah 
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cba  . Selanjutnya negasi rangkap adalah negasi dari negasi. Negasi rangkap 

p dinotasikan dengan ~(~p). Nilai kebenaran dari ~(~p) sama dengan nilai 

kebenaran dari p.  Negasi dari sebuah proposisi majemuk akan memiliki 

karakteristik tertentu dan hal ini dapat ditunjukkan melalui nilai kebenarannya. 

Tabel 2.1 Nilai Kebenaran untuk Negasi 

p ~ p 

B S 

S B 

 

Negasi suatu proposisi seringkali dipergunakan dalam pembuktian-

pembuktian yang memanfaatkan sebuah kontradiksi. Misalnya untuk 

membuktikan bahwa 0 adalah satu-satunya elemen identitas dalam operasi 

penjumlahan bilangan bulat, kita bisa mengawali dengan sebuah pengandaian 

bahwa yang benar adalah negasi dari pernyataan itu, yakni andaikan 0 bukan 

satu-satunya elemen identitas dalam operasi penjumlahan bilangan bulat. 

Melalui proses penalaran secara deduktif, kita akan sampai pada sebuah 

pernyataan kontradiktif, yakni sebuah proposisi yang selalu bernilai salah. Karena 

menghasilkan sebuah kontradiksi, maka pengandaian yang diambil adalah salah, 

sehingga yang benar adalah negasi dari pengandaian tersebut, dan ini merupakan 

pembuktian terhadap pernyataan di atas. 

b. Konjungsi  

Konjungsi adalah proposisi majemuk yang menggunakan perangkai "dan". 

Proposisi "p dan q" dinotasikan qp  . Sebuah proposisi majemuk berperangkai 

“dan” mempersyaratkan terpenuhinya masing-masing unsurnya. Misalnya pada 

pernyataan  



 

 

51 

 

“Saya membaca buku dan makan apel”.   

Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa pada saat yang sama saya 

membaca buku dan sekaligus saya juga makan apel. Apabila ternyata saya hanya 

membaca buku saja tanpa makan apel, atau saya makan apel saja tanpa membaca 

buku, atau saya tidak melakukan keduanya,  maka pernyataan tersebut menjadi 

sebuah pernyataan yang salah. Oleh karenanya nilai kebenaran untuk sebuah 

konjungsi adalah: qp   bernilai benar hanya bila p dan q keduanya benar. 

Tabel 2.2 Nilai Kebenaran untuk Konjungsi 

p q qp   

B B B 

B S S 

S B S 

S S S 

 

Contoh: 

Pernyataan “Aku sekarang berada  di Banyuwangi dan di Malang”, menurut 

logika matematika jelas merupakan pernyataan yang salah karena tidak 

mungkin kedua unsur proposisinya  sama-sama bernilai benar, artinya tidak 

mungkin bagi seseorang pada saat yang sama berada secara fisik di dua tempat 

yang berbeda. Tetapi akan lain lagi nilai kebenarannya apabila pernyataan 

tersebut diubah menjadi “Aku sekarang memiliki rumah di Banyuwangi dan di 

Malang”. 

c. Disjungsi 

Disjungsi adalah proposisi majemuk yang menggunakan perangkai "atau". 

Poposisi "p atau q" dinotasikan qp . Tidak seperti pernyataan berperangkai 

“dan” yang mempersyaratkan terpenuhinya kebenaran semua unsurnya, 
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pernyataan berperangkai “atau” menawarkan suatu pilihan, artinya jika paling 

tidak salah satu dari kedua unsur proposisinya terpenuhi maka hal ini sudah cukup 

untuk pernyataan tersebut dikatakan benar. Misalnya pada pernyataan 

“Para orang tua siswa bersedia menyumbangkan uang atau buku 

untuk memajukan perpustakaan sekolah” 

 

 

Jika pada kenyataannya orang tua siswa bersedia menyumbangkan uang saja, 

atau bersedia menyumbangkan buku saja, atau bersedia menyumbangkan 

keduanya, maka pernyataan tersebut akan menjadi pernyataan yang benar.  Dan 

pernyataan tersebut akan salah hanya bila pada kenyataannya para orang tua 

siswa tidak bersedia menyumbangkan baik uang maupun buku. Oleh karenanya 

nilai kebenaran untuk sebuah disjungsi adalah: qp  bernilai salah hanya bila p 

dan q keduanya salah. Disjungsi dengan aturan kebenaran seperti ini seringkali 

disebut sebagai disjungsi inklusif. 

Tabel 2.3 Nilai Kebenaran untuk Disjungsi Inklusif 

P q qp  

B B B 

B S B 

S B B 

S S S 

 

Contoh: 

Pernyataan “mahasiswa yang tidak boleh mengikuti ujian akhir semester 

adalah mereka yang belum mengumpulkan tugas atau tidak memenuhi syarat 

kehadiran perkuliahan”, memiliki konsekwensi bahwa seorang mahasiswa 

baru boleh mengikuti ujian apabila ia telah mengumpulkan tugas dan 
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memenuhi syarat kehadiran perkuliahan. Coba anda pikirkan apabila 

pernyataan tersebut berperangkai “dan” ! 

Pada konteks kehidupan riil, kadangkala sebuah pilihan hanya 

memperbolehkan seseorang untuk memilih satu unsur saja dari  dua unsur yang 

disediakan. Coba anda perhatikan pernyataan berikut.  

“hanya ada dua kemungkinan bagi mahasiswa yang terlambat 

melaksanakan daftar ulang di awal semester, yakni melanjutkan 

perkuliahan dengan maksimal 12 sks atau mengajukan cuti selama 

1 semester.”  

 

Dengan aturan tersebut maka bagi mahasiswa yang terlambat melakukan daftar 

ulang di awal semester hanya ada 2 pilihan yang harus dipilih salah satu; tidak 

boleh dipilih kedua-duanya; dan juga tidak boleh untuk tidak memilih. Jika tidak 

bersedia melanjutkan perkuliahan dengan maksimal 12 sks maka ia harus 

mengajukan cuti selama 1 semester, dan sebaliknya jika tidak mengajukan cuti 

selama 1 semester maka ia harus melanjutkan perkuliahan dengan beban 

maksimal 12 sks; dan tidak ada kemungkinan lain. Bentuk disjungsi semacam ini 

disebut disjungsi eksklusif  dan dinotasikan dengan  . Sebuah pernyataan 

disjungsi eksklusif akan bernilai benar hanya jika nilai kebenaran masing-masing 

proposisi yang membentuknya adalah berbeda.  

Tabel 2.4 Nilai Kebenaran untuk Disjungsi Eksklusif 

P q p        q 

B B S 

B S B 

S B B 

S S S 

 

Perhatikan  proposisi “Aku  lahir di Jawa Timur atau di Jawa Tengah”. Masalah 

tempat kelahiran bagi seseorang pastilah tunggal, sehingga dalam konsep 
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disjungsi eksklusif proposisi tersebut merupakan proposisi yang salah karena 

tidak mungkin “Aku lahir di Jawa Timur” dan sekaligus “Aku lahir di Jawa 

Tengah”. Harus hanya ada satu saja unsur yang benar dalam disjungsi ini, artinya, 

proposisi tersebut akan bernilai salah jika kedua unsur yang membentuknya sama-

sama bernilai benar atau sama-sama bernilai salah. 

Untuk kepentingan proses penalaran deduktif dalam matematika, maka 

disjungsi yang sering dipergunakan adalah disjungsi inklusif atau “dan/atau”, 

yakni disjungsi yang hanya akan bernilai salah apabila kedua unsurnya bernilai 

salah. Dengan demikian untuk selanjutnya dalam buku ini apabila disebutkan 

istilah disjungsi saja makan yang dimaksudkan adalah disjungsi inklusif. 

d. Implikasi 

Bila proposisi p dan q dirangkaikan menjadi proposisi "jika p maka q" 

(dinotasikan qp  ) maka proposisi tersebut dinamakan kondisional atau 

implikasi. Pernyataan p disebut antisenden (hipotesis) sedangkan pernyataan q 

disebut konsekuen (simpulan). Pernyataan p merupakan syarat cukup untuk 

pernyataan q dan pernyataan q merupakan syarat perlu untuk pernyataan p. Coba 

anda perhatikan ilustrasi berikut. 

Dengan berbekal peta dan petunjuk rute, anda bermaksud 

melakukan sebuah pendakian dengan tujuan mencapai puncak 

gunung Semeru di Jawa Timur. Ada 4 kemungkinan sebagai hasil 

dari kegiatan ini, yakni: 

 

Kemungkinan 1: Anda mengikuti peta dan petunjuk rute 

dengan benar dan anda sampai di puncak 

Semeru 

 

Kemungkinan 2: Anda mengikuti peta dan petunjuk rute 

dengan benar tetapi anda tidak sampai di 

puncak Semeru. 
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Kemungkinan 3: Anda tidak mengikuti peta dan petunjuk 

rute dengan benar tetapi pada akhirnya 

anda sampai di puncak Semeru. 

 

Kemungkinan 4: Anda tidak mengikuti peta dan petunjuk 

rute dengan benar dan pada akhirnya anda 

tidak sampai di puncak Semeru. 

 

Perhatikan kemungkinan 1, 3 dan 4 dalam ilustrasi di atas. Jika yang terjadi 

adalah kemungkinan 1, maka sudah menjadi suatu hal yang logis apabila anda 

mengikuti peta dan petunjuk rute dengan benar sehingga mencapai tujuan yakni 

puncak Semeru. Jika yang terjadi adalah kemungkinan 3, yakni walaupun anda 

tidak mengikuti peta dan petunjuk rute dengan benar tetapi pada akhirnya anda 

sampai di puncak Semeru,  maka hal ini bisa saja terjadi dengan asumsi bahwa 

anda telah menjelajahi rute yang lain, walaupun bukan rute yang ditetapkan, 

untuk mencapai puncak Semeru yang merupakan tujuan dari pendakian anda. Jika 

yang terjadi adalah kemungknan 4, maka sudah menjadi suatu hal yang logis 

apabila anda tidak mengikuti peta dan petunjuk rute dengan benar dan anda tidak 

sampai di puncak Semeru.  

Lalu bagaimana jika yang terjadi adalah kemungkinan 2? Secara logis hal 

ini akan menjadi sebuah pertanyaan sebab anda sudah mematuhi peta dan 

mengikuti petunjuk rute dengan benar, tetapi mengapa tidak sampai di puncak 

Semeru? Anda tentunya tidak bisa menerima kejadian ini dan akan mengajukan 

“protes” kepada panitia penyelenggara pendakian. Demikian pula halnya dalam 

sebuah implikasi logis, kemungkinan 2 tersebut tidak bisa diterima kebenarannya 

secara logika. Oleh karenanya nilai kebenaran dalam sebuah implikasi adalah : 

qp   bernilai salah hanya bila p benar dan q  salah.  
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Tabel 2.5 Nilai Kebenaran untuk Implikasi 

P q qp   

B B B 

B S S 

S B B 

S S B 

 

Contoh:  

Pernyataan “jika melanggar lampu lalu lintas maka ditilang polisi”, 

merupakan sebuah implikasi yang hanya berlaku satu arah, artinya (sesuai 

dengan pernyataan tersebut) jika seorang pengguna jalan raya melanggar 

lampu lalu lintas maka sebagai akibatnya dia pasti ditilang polisi, tetapi 

sebaliknya, jika seseorang pada kenyataannya ditilang polisi maka belum tentu 

karena ia melanggar lampu lalu lintas. 

Untuk kondisional  qp  , maka 

 pq   disebut konvers dari qp   

 qp ~~   disebut invers dari qp   

 pq ~~   disebut kontrapositif dari qp   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema invers, konvers dan kontrapositif  
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Contoh: jika diberikan sebuah implikasi “Jika hujan maka tanah basah” maka 

konversnya adalah “jika tanah basah maka hujan”; inversnya adalah “jika tidak 

hujan maka tanah tidak basah”; dan kontrapositifnya adalah “jika tanah tidak 

basah maka tidak hujan”. 

e. Biimplikasi 

Sebuah biimplikasi atau bikondisional "p jika hanya jika q" (yang 

dinotasikan oleh qp   ) merupakan implikasi dua arah, yakni   "jika p maka q" 

dan "jika q maka  p".  Pernyataan p merupakan syarat perlu dan cukup untuk 

pernyataan q, demikian juga sebaliknya,  pernyataan q merupakan syarat perlu 

dan cukup untuk pernyataan p. Sebagai konsekwensi dari konjungsi 

)()( pqqp  , maka biimplikasi qp   bernilai benar hanya bila p dan q 

keduanya benar atau keduanya salah.  

Tabel 2.6 Nilai Kebenaran untuk Biimplikasi 

p q qp   pq   )()( pqqp   qp   

B B B B B B 

B S S B S S 

S B B S S S 

S S B B B B 

 

Contoh:  

Pernyataan “ditilang polisi jika hanya jika melanggar peraturan lalu lintas”, 

merupakan sebuah implikasi dua arah yang mengikat kedua unsur yang 

menyusun biimplikasi tersebut, artinya (sesuai dengan pernyataan tersebut) 

jika seorang pengguna jalan raya melanggar peraturan lalu lintas maka sebagai 

akibatnya dia pasti ditilang polisi, demikian juga sebaliknya, jika seseorang 

pada kenyataannya ditilang polisi maka pasti karena ia melanggar peraturan 
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lalu lintas. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa jika seseorang tidak 

melanggar peraturan lalu lintas maka iapun juga tidak akan ditilang polisi. 

f. Pernyataan Ekivalen 

Setiap kali untuk dapat mengartikan atau memahami pengertian sebuah 

pernyataan, kita membutuhkan formulasi pernyataan lain yang memiliki 

pengertian yang sama (atau ekivalen) dengan pernyataan tersebut. Misalnya pada 

sebuah pernyataan:  

“Jika hujan maka tanah basah” 

Apakah berarti jika tidak hujan maka tanah tidak basah? Belum tentu, karena 

walaupun tidak hujan, bisa jadi tanahnya basah (mungkin karena disiram 

seseorang atau karena ada air yang tumpah dan sebagainya). Lalu apakah berarti 

jika tanah basah maka berarti hujan? Jawabannya: belum tentu juga, karena 

sesuai dengan pernyataannya yang merupakan implikasi satu arah, maka hal ini 

berarti hujan akan mengakibatkan tanah basah, tetapi tanah basah tidak selalu 

diakibatkan oleh hujan. Oleh karena itu pernyataan yang memiliki pengertian 

yang sama dengan pernyataan di atas adalah 

“Jika tanah tidak basah maka pasti tidak hujan”. 

Penentuan suatu pernyataan yang ekivalen dalam logika matematika 

tentunya tidak dilakukan dengan cara coba-coba seperti ilustrasi di atas (walau 

analisis dalam ilustrasi tersebut masuk akal), tetapi sudah ada metode yang tepat 

yakni dengan cara menyelidiki nilai kebenarannya. Proposisi p dan q dikatakan 

ekivalen, dinotasikan dengan qp  ,  jika p memiliki nilai kebenaran yang sama 



 

 

59 

 

dengan nilai kebenaran q; akibatnya, jika p ekivalen dengan q maka  qp   akan 

selalu bernilai benar. 

Contoh:  

 suatu kondisional ekivalen dengan kontrapositifnya, 

)~(~)( pqqp  , sehingga   pernyataan )~(~)( pqqp   

selalu bernilai benar;    

 sedangkan kondisional, qp  , tidak ekivalen baik dengan konversnya, 

pq   maupun dengan inversnya, qp ~~  .  

 Pernyataan “jika ada pemadaman lsitrik maka lampu mati” memiliki 

pengertian yang sama (ekivalen) dengan ”jika lampu tidak mati maka 

berarti tidak ada pemadaman listrik”,  dan tidak sama pengertiannya 

dengan “jika tidak ada pemadaman maka lampu tidak mati” atau “jika 

lampu mati maka berarti ada pemadaman”. 

Table 2.7 Nilai Kebenaran Implikasi, Konvers, Invers dan Kontrapositifnya 

p Q qp   pq   qp ~~   pq ~~   )~(~)( pqqp   

B B B B B B B 

B S S B B S B 

S B B S S B B 

S S B B B B B 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa sebuah impliasi memiliki nilai kebenaran yang 

sama dengan kontrapositifnya, tetapi tidak demikian dengan konvers maupun 

inversnya.  

Konsep ekivalensi semacam ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

menentukan negasi dari suatu konjungsi maupun disjungsi. Perhatikan tabel 

kebenaran berikut. 
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Table 2.8 Ekivalensi Negasi Konjungsi dan Disjungsi 

p q ~p ~q qp  )(~ qp  qp ~~   qp   )(~ qp   qp ~~   

B B S S B S S B S S 

B S S B B S S S B B 

S B B S B S S S B B 

S S B B S B B S B B 

 

                                                    Ekivalen                                         Ekivalen  

Dari tabel di atas didapat bahwa    

 )(~ qp  ekivalen dengan )~(~ qp ; 

 )(~ qp   ekivalen dengan )~(~ qp . 

Dengan demikian maka negasi dari sebuah disjungsi adalah konjungsi dari negasi 

masing-masing komponennya, dan negasi dari sebuah konjungsi adalah disjungsi 

dari negasi masing-masing komponennya. Ini dikenal sebagai hukum De Morgan. 

Coba anda analisis kebenaran masing-masing contoh berikut. 

 Negasi dari “Pak Didik mengajar Logika Matematika atau Teori 

Himpunan”  adalah “Pak Didik tidak mengajar Logika Matematika dan 

Teori Himpunan”; 

 Pernyataan bahwa  "harga BBM naik atau subsidi dikurangi" akan 

menjadi pernyataan yang salah jika kenyataannya  "harga BBM tidak naik 

dan subsidi tidak dikurangi"; 

 Negasi dari “Dafik berangkat ke Australia dan melanjutkan studinya” 

adalah “Dafik tidak berangkat ke Australia atau tidak melanjutkan 

studinya”.  
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 Pernyataan bahwa  "gajinya dinaikkan dan rumahnya diperbaiki" akan 

menjadi pernyataan yang salah jika kenyataannya "gajinya tidak dinaikkan 

atau rumahnya tidak diperbaiki". 

 Pernyataan bahwa “Susanto mengajak Suharto untuk membeli sepeda” 

akan menjadi sebuah pernyataan yang salah jika ternyata “Susanto tidak 

mengajak Suharto atau tidak membeli sepeda”. 

Ekivalensi juga terjadi antara sebuah disjungsi dengan implikasi dan 

negasi implikasi dengan konjungsi. Perhatikan tabel kebenaran berikut ini. 

Tabel 2.9 Ekivalensi disjungsi, konjungsi dan implikasi 

p q ~p ~q qp  qp ~  qp   )(~ qp   qp ~  

B B S S B B B S S 

B S S B B B S B B 

S B B S B B B S S 

S S B B S S B S S 

 

                                                       ekivalen                                         ekivalen 

Dari tabel di atas didapat adanya ekivalensi antara 

 qp  dan qp ~ ; 

 qp ~  dan )(~ qp  . 

Coba anda analisis kebenaran masing-masing contoh berikut. 

 Untuk menghimbau pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor dan 

sabuk pengaman bagi pengendara mobil, di jalan-jalan sering kita jumpai 

spanduk atau baliho yang bertuliskan “klik atau tilang”. Hal ini 

dimaksudkan ”jika pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm 

atau pengendara mobil tidak mengenakan sabuk pengaman secara benar 

maka mereka akan kena tilang”.  
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 Pernyataan  “belajar atau tidak naik kelas” ekivalen dengan sebuah 

implikasi “jika tidak belajar maka tidak naik kelas”. 

 Sebuah peringatan “merokok atau sehat” dimaksudkan sebagai “jika 

seseorang tidak merokok maka ia akan sehat”. 

 Aturan “mahasiswa berpakaian sopan atau tidak diperkenankan masuk 

kampus” mengandung konsekwensi “jika mahasiswa tidak berpakaian 

sopan maka ia tidak diperkenankan masuk kampus”. 

 Pernyataan “jika tidak malas membaca maka akan bertambah 

pengetahuan” dapat dinyatakan melalui ungkapan “malas membaca atau 

bertambah pengetahuan”. 

 Penyangkalan dari pernyataan “jika bayi diberi mainan maka ia akan 

berhenti menangis” adalah “bayi sudah diberi mainan tetapi ia tidak 

berhenti menangis”. 

 Kenyataan bahwa “mahasiswa sudah melakukan demonstrasi tetapi 

tingkat korupsi tetap tidak turun”  memberikan kesimpulan “tidak benar 

bahwa jika mahasiswa melakukan demonstrasi maka tingkat korupsi akan 

turun”. 

 Pernyataan “jika menggunakan telepon genggam maka biaya komunikasi 

dapat dihemat” akan menjadi sebuah pernyataan yang salah jika pada 

kenyataanya “penggunaan telepon genggam tidak dapat menghemat biaya 

komunikasi”.   

Sebagaimana telah diketahui bahwa dua proposisi yang ekivalen adalah 

proposisi-proposisi yang nilai kebenarannya sama, sehingga biimplikasi antara 
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kedua proposisi tersebut akan selalu bernilai benar. Proposisi majemuk yang 

selalu benar apapun nilai kebenaran komponen-komponennya disebut Tautologi, 

dan dikatakan benar secara logika.  

Contoh: 

 Berdasarkan tabel 2.7 didapatkan bahwa )~(~)( pqqp   

merupakan sebuah tautologi.  

 Perhatikan tabel berikut. 

p q qp   qp  qp   pqp  )(  pqp  )(  )()( qpqp   

B B B B B B B B 

B S S B S B B S 

S B S B B B S B 

S S S S B B B B 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pqp  )(  merupakan sebuah tautologi, 

sedangkan pqp  )(  dan )()( qpqp   bukan merupakan tautologi.  

Coba anda selidiki diantara proposisi berikut, mana yang merupakan tautologi 

  )()( qpqp    

 )( qpp   

 )( qpp   

 )( qpq   

Kebalikan dari tautologi adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah proposisi 

majemuk yang selalu salah apapun nilai kebenaran komponen-komponennya, dan 

dikatakan salah secara logika.  
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Contoh:  

 pp ~  merupakan kontradiksi, sebab antara nilai kebenaran dari p dan 

~p selalu berbeda (lihat tabel 2.1) 

 Karena qp ~~   merupakan negasi dari qp  , maka baik 

)~(~)( qpqp   maupun )~(~)( qpqp  , keduanya sama-

sama merupakan sebuah kontradiksi. Demikian juga, karena qp ~~   

merupakan negasi dari qp , maka baik )~(~)( qpqp   maupun 

)~(~)( qpqp  , keduanya sama-sama merupakan sebuah 

kontradiksi. Coba anda selidiki hal ini dengan melihat kembali tabel 2.8 

 Pada tabel 2.9 terlihat bahwa )(~)( qpqp  , sehingga baik 

)(~)(~ qpqp   maupun )(~)(~ qpqp   keduanya 

merupakan sebuah kontradiksi. 

g. Kuantifikasi 

Untuk mengidentifikasi sifat-sifat elemen dalam suatu himpunan, 

seringkali kita menggunakan kuantitas dan mengekspresikannya dengan kata-kata 

"semua", "setiap", "beberapa", "ada". Misalnya  

 Semua gula rasanya manis; 

 Ada cabe yang tidak pedas; 

 Setiap gajah memiliki belalai; 

 Beberapa mahasiswa FKIP Universitas Jember mengikuti pelatnas sepak 

bola di Bogor;  

 Semua bilangan genap habis dibagi 2; 
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 Ada bilangan prima yang bukan merupakan bilangan ganjil. 

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan sebuah keberadaan dari 

elemen-elemen suatu himpunan yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. 

Pernyataan semacam ini disebut sebagai proposisi kuantifikasi. Kuantifikasi 

dikelompokkan ke dalam kuantifikasi universal dan kuantifikasi eksistensial. 

1) Kuantifikasi Universal 

Kuantifikasi universal merupakan suatu proposisi yang benar secara 

menyeluruh dalam suatu semesta pembicaraan. Kuantifikasi ini mempergunakan 

kata "semua" atau "setiap". Proposisi yang mempergunakan kata "semua" atau 

"setiap" dapat dinyatakan sebagai suatu kondisional, yakni "semua p adalah q" 

dapat dinyatakan sebagai "jika p maka q". 

Contoh: 

 "Semua bilangan genap habis dibagi dua" dapat dinyatakan sebagai "Jika 

bilangan genap maka habis dibagi dua"; 

 "Untuk setiap bilangan cacah a, aa  22 " dapat dinyatakan sebagai 

"Jika a bilangan cacah, maka aa  22 " 

2) Kuantifikasi Eksistensial 

Proposisi ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa paling tidak ada satu 

unsur yang membuat proposisi itu benar. Proposisi semacam ini mempergunakan 

kata-kata "beberapa" atau "ada". Proposisi berikut bernilai sama; 

 ada pemain basket yang bertubuh pendek; 

 paling tidak ada seorang pemain basket yang bertubuh pendek; 
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 beberapa pemain basket bertubuh pendek. 

Catatan: kalimat yang dimulai dengan kata "hanya" dapat diganti dengan kalimat 

yang dimulai dengan kata "semua" asalkan subyek dan predikatnya harus saling 

dipertukarkan. Contohnya, "hanya mahasiswa yang mendapat nilai A yang 

diluluskan" dapat diganti dengan "semua mahasiswa yang diluluskan mendapat 

nilai A". 

3) Negasi Kuantifikasi 

Aturan negasi untuk kuantifikasi diatur sebagai berikut. 

 "semua P adalah Q" negasinya "beberapa P tidak Q" 

 "beberapa P adalah Q" negasinya "semua P tidak Q" 

Contoh: 

 "semua manusia tidak berekor" negasinya "beberapa manusia berekor"; 

 "beberapa pejabat mengisi daftar hadir" negasinya "semua pejabat tidak 

mengisi daftar hadir". 

Berdasarkan konsep negasi kuantifikasi ini maka untuk menunjukkan 

bahwa sebuah proposisi kuantifikasi universal bernilai salah, kita cukup 

menunjukkan satu contoh penentang (counter-example).  

Misalnya,  

 untuk menyatakan bahwa pernyataan “Semua murid SD sudah bisa 

membaca pada saat pertama masuk di kelas I” merupakan pernyataan 

yang salah, kita harus menunjukkan bahwa paling tidak ada satu murid SD 

yang belum bisa membaca pada saat pertama masuk di kelas I. 
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 2 adalah bilangan prima yang juga genap merupakan sebuah counter-

example yang membuktikan bahwa pernyataan “semua bilangan prima 

adalah ganjil” merupakan pernyataan yang salah. 

Sedangkan untuk menunjukkan bahwa sebuah proposisi kuantifikasi eksistensial 

bernilai salah, maka kita harus menunjukkan bahwa semua kemungkinan kasus 

adalah salah.  

Misalnya, 

 Untuk membuktikan bahwa pernyataan “pada beberapa kelas di SD 

pelajaran matematika tidak diajarkan” merupakan pernyataan yang salah, 

maka kita harus  menunjukkan bahwa di kelas 1 matematika diajarkan, di 

kelas 2 matematika diajarkan, di kelas 3 matematika diajarkan, di kelas 4 

matematika diajarkan, di kelas 5 matematika diajarkan, dan di kelas 6 

matematika diajarkan. Ini menunjukkan bahwa di semua kemungkinan 

kelas di SD, pernyataan tersebut adalah salah.  

 Untuk menunjukkan bahwa pernyataan “ada bilangan bulat yang bila 

ditambah dengan 2 akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil dari 

dirinya” merupakan pernyataan yang salah, maka kita harus meninjau 

bahwa untuk semua kemungkinan, pernyataan tersebut adalah salah, 

misalnya kemungkinan bilangan tersebut adalah bilangan ganjil atau 

genap, atau kemungkinannya bilangan tersebut adalah bilangan negatif, 

nol atau bilangan positif. Jika pada semua kemungkinan terbukti bahwa 

tidak ada bilangan yang apabila ditambah dengan 2 akan menghasilkan 
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bilangan yang lebih kecil dari dirinya, maka ini akan menunjukkan bahwa 

pernyataan di atas adalah salah. 

  Sejalan dengan hal di atas, coba anda pikirkan beberapa hal berikut. 

 Bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa sebuah proposisi 

kuantifikasi eksistensial bernilai benar? 

 Bagaimana pula caranya untuk menunjukkan bahwa sebuah proposisi 

kuantifikasi universal bernilai benar? 

  

4. Beberapa Penerapan  Logika Matematika 

Logika matematika dengan nilai kebenarannya tidak hanya berguna untuk 

menetapkan benar atau salahnya sebuah pernyataan, tetapi secara praktis memiliki 

banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan logika 

matematika ini adalah pada rangkaian listrik.  

a. Penerapan pada Rangkaian Listrik 

Secara umum rangkaian listrik yang sering kita jumpai dalam peralatan 

elektronika dibedakan menjadi dua, yakni rangkaian seri dan rangkaian pararel. 

Perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut ini. 

 

 

                                                 saklar p                  saklar q 

Gambar 2.6 Rangkaian Seri 

Pada rangkaian seri, lampu akan menyala hanya apabila saklar p maupun saklar q 

keduanya dalam keadaan “ON”. Jika tidak maka lampu akan mati. Hal ini 

Sumber 

listrik 
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merupakan konsep dari konjungsi qp  , yang akan bernilai benar hanya jika p 

benar dan q benar. Selain kondisi ini maka qp   akan bernilai salah. 

 

 

                                                                 saklar p 

 

 

                                                     saklar q 

Gambar 2.7 Rangkaian Pararel 

Pada rangkaian pararel, lampu akan mati apabila kedua saklar p dan q sama-sama 

dalam keadaan “OFF”. Jika salah satu atau keduanya dalam keadaan “ON” maka 

lampu akan selalu menyala. Hal ini sejalan dengan konsep disjungsi qp , yang 

akan bernilai salah hanya jika p salah dan q salah. Selain kondisi ini maka qp  

akan bernilai benar. 

Sebuah jaringan listrik pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

rangkaian dasar ini  dengan mengkombinasikan kedua macam rangkaian tersebut. 

Coba anda perhatikan contoh rangkaian listrik berikut. 

                                                 p 

 

                             q                       r 

                             

 

                                                  s                             t    

 

                                                    

                             u                  v             

 

Gambar 2.8 Contoh penggabungan rangkaian seri dan pararel 

Sumber 

listrik 

Sumber 

listrik 
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Rangkaian di atas dapat dinyatakan dalam simbol logika: 

tvusrpq  )]())([(  

Oleh karenanya untuk mengetahui pada saat kapan lampu akan menyala atau 

padam dapat diketahui dengan menelusuri nilai kebenaran dari proposisi logika 

tersebut. 

Sebagai latihan, coba anda gambarkan rangkaian listrik untuk proposisi-

proposisi berikut: 

a. pqp  )(  

b. pqp  )(  

c. )()( qpqp   

d. pqp  )(  

e. )(~)( rprp   

f. ))()(()(( rpqprqp   

b. Pemanfaatan Logika dalam Penarikan Kesimpulan 

Bentuk aplikasi berikutnya merupakan penerapan utama dari logika, yakni 

pemanfaatannya dalam penarikan kesimpulan. Nilai kebenaran untuk setiap jenis 

proposisi majemuk dalam logika matematika adalah tetap, sehingga dengan 

meninjau nilai kebenaran tersebut, kita bisa mengontrol validitas sebuah 

penarikan kesimpulan. Skenario sebuah penarikan kesimpulan dinyatakan dalam 

bentuk argumen. Argumen merupakan himpunan proposisi-proposisi yang 

dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni premis dan konklusi.  Premis tersusun 

atas proposisi-proposisi yang digunakan sebagai data untuk menghasilkan sebuah 

proposisi baru yang merupakan konklusi. 
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Gambar 2.9 Skema dalam sebuah argumen 

Sebuah penarikan kesimpulan dikatakan valid jika kebenaran konjungsi 

proposisi-proposisi pada premis mengakibatkan secara logik kebenaran konklusi. 

Dan apabila argumennya dinyatakan sebagai sebuah implikasi maka implikasi 

tersebut merupakan sebuah tautologi. Tetapi jika tidak demikian, yakni bila 

kebenaran proposisi-proposisi pada premis tidak menghasilkan secara logik 

kebenaran konklusi, maka argumen tersebut dinyatakan tidak valid, dan disebut 

sesat pikir.  Beberapa skenario dasar dalam pengambilan kesimpulan yang sering 

digunakan adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisma. 

1) Modus Ponens 

Modus ponens merupakan salah satu bentuk dari hukum pengasingan yang 

bentuk argumennya adalah sebagai berikut. 

q

p

qp





 

Jika dinyatakan sebagai sebuah implikasi maka argumen tersebut adalah 

qpqp  ])[(   yang nilai kebenarannya dapat dilihat dalam tabel berikut. 



 

 

72 

 

Tabel 2.10 Nilai kebenaran argumen Modus Ponens 

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 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa qpqp  ])[(  merupakan sebuah tautologi. 

Oleh karenanya argumen tersebut adalah valid. 

Berikut beberapa contoh argumen, baik yang valid maupun yang tidak valid.  

1) Jika lampunya terang, maka Gogon dapat membaca dengan jelas. qp   

 Lampunya terang. p  

 Karena itu, Gogon dapat membaca dengan jelas. q  

 

Argumen tersebut adalah valid karena merupakan sebuah modus ponens yang 

sudah dibuktikan kevalidannya. 

2) Jika lampunya terang, maka Gogon dapat membaca dengan jelas. qp   

 Gogon  dapat membaca q  

 Karena itu, lampunya terang p  

 

Argumen tersebut tidak valid karena qp   tidak ekivalen dengan pq  . 

Argumen tersebut jika dinyatakan dalam sebuah implikasi maka bentuknya adalah 

pqqp  ])[(  dan proposisi ini bukan merupakan tautologi.  

3) Jika lampunya terang, maka Gogon dapat membaca dengan jelas. qp   

 Lampunya tidak terang p~  

 Karena itu, Gogon tidak dapat membaca dengan jelas q~  

 

Argumen tersebut tidak valid karena qp   tidak ekivalen dengan qp ~~  . 

Argumen tersebut jika dinyatakan dalam sebuah implikasi maka bentuknya adalah 

qpqp ~]~)[(   dan proposisi ini bukan merupakan tautologi. 
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2) Modus Tollens 

Modus tollens juga  merupakan salah satu bentuk dari hukum pengasingan 

yang memanfaatkan ekivalensi antara sebuah implikasi dengan kontrapositifnya. 

Bentuk argumen dari modus tollens adalah sebagai berikut. 

p

q

qp

~

~





 

Jika dinyatakan sebagai sebuah implikasi maka argumen tersebut adalah 

pqqp ~]~)[(    yang nilai kebenarannya dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2.11 Nilai kebenaran argumen Modus Tollens 

p ~p q ~q qp   qqp ~)(   pqqp ~]~)[(   

B S B S B S B 

B S S B S S B 

S B B S B S B 

S B S B B B B 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pqqp ~]~)[(   merupakan sebuah 

tautologi. Oleh karenanya argumen tersebut adalah valid. 

Berikut beberapa contoh argumen, baik yang valid maupun yang tidak valid.  

1) Jika membayar pajak tidak terlambat maka tidak kena denda qp   

 Kena denda q~  

 Berarti membayar pajak terlambat p~  

 

Argumen tersebut adalah valid karena merupakan sebuah modus tollens yang 

sudah dibuktikan kevalidannya. 

2) Jika membayar pajak tidak terlambat maka tidak kena denda qp   

 Membayar pajak terlambat p~  

 Karena itu, kena denda q~  
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Argumen tersebut tidak valid karena qp   tidak ekivalen dengan qp ~~  . 

Argumen tersebut jika dinyatakan dalam sebuah implikasi maka bentuknya adalah 

qpqp ~]~)[(   dan proposisi ini bukan merupakan tautologi. 

3)Silogisma 

Silogisme merupakan sebuah konsep pengambilan kesimpulan dengan 

menggunakan aturan rantai, yakni jika qp   dan rq    maka rp  . Bentuk 

implikasi dari silogisma adalah )())()(( rprqqp  . Nilai kebenaran 

dari silogisma dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 2.12 Nilai Kebenaran dari Silogisma 

p q r qp   rq   )()( rqqp   rp   
)]()[( rqqp   

)( rp   

B B B B B B B B 

B B S B S S S B 

B S B S B S B B 

B S S S B S S B 

S B B B B B B B 

S B S B S S B B 

S S B B B B B B 

S S S B B B B B 

 

Dari tabel tersebut didapat bahwa )())()(( rprqqp   merupakan 

sebuah tautologi. Oleh karenanya silogisma merupakan sebuah argumen yang 

valid. 

Berikut contoh argumen yang valid dan tidak valid. 

1) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Hari ini ibu ke pasar. p  

 Karena itu, ibu tidak membuat kue.  s  
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Argumen tersebut adalah valid karena merupakan silogisma yang telah dibuktikan 

kevalidannya. 

2) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Ibu membuat kue. s~  

 Karena itu, hari ini ibu tidak ke pasar.  p~  

 

Argumen di atas juga valid karena dari premis 1, 2 dan 3 didapat sp   

(silogisma). Selanjutnya argumen berjalan dengan skema 

p

s

sp

~

~





 

dan ini merupakan sebuah modus tollens. 

3) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Ibu tidak membuat kue. s  

 Karena itu, hari ini ibu ke pasar.  p  

 

Argumen di atas tidak valid karena walau dari premis 1, 2 dan 3 didapat sp   

(silogisma), tetapi selanjutnya argumen berjalan dengan skema 

p

s

sp





 

dan  pssp  ])[(  bukan merupakan tautologi.  

4) Jika hari ini ibu ke pasar, maka ibu beli ikan. qp   

 Jika ibu beli ikan, maka ibu memasak ikan. rq   

 Jika ibu memasak ikan, maka ibu tidak membuat kue. sr   

 Hari ini ibu tidak ke pasar p~  

 Karena itu, ibu membuat kue  s~  
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Argumen di atas tidak valid karena walau dari premis 1, 2 dan 3 didapat sp   

(silogisma), tetapi selanjutnya argumen berjalan dengan skema 

s

p

sp

~

~





 

dan  spsp ~]~)[(   bukan merupakan tautologi.  

                      

B. Mengajak Siswa SD Bernalar dengan Benar 

Setelah seorang guru memahami proses penalaran dalam matematika, 

maka hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengajak siswa SD 

supaya juga memiliki penalaran yang benar. 

1. Pembelajaran dengan Pendekatan Induktif 

Matematika merupakan bidang ilmu yang pola penalarannya adalah 

deduktif, sebab penurunan suatu teorema dalam matematika tidak didasarkan pada 

generalisasi dari hasil observasi terbatas, tetapi didasarkan pada definisi, aksioma, 

dan teorema-teorema yang sudah ada sebelumnya. Dan selanjutnya teorema 

tersebut akan dapat diimplementasikan pada semua elemen himpunan semesta. 

Sehingga, secara ilustratif, pola penalaran dalam matematika bukan "karena 

2+3=3+2 maka operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif", 

melainkan "karena operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif maka 

2+3=3+2". 

Mengingat pola penarannya secara deduktif, maka skenario pembelajaran 

matematika di sekolah-sekolah lanjutan berjalan dari penurunan rumus atau sifat-
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sifat umum yang kemudian diimplementasikan pada contoh-contoh khusus. 

Namun demikian pola pendekatan pembelajaran semacam ini kurang sesuai bila 

diterapkan pada siswa SD, khususnya pada kelas-kelas rendah. Perkembangan 

mental siswa SD umumnya masih berada pada tahap operasional kongkrit. Pada 

tahap ini anak mengembangkan konsep dengan memanipulasi benda-benda 

kongkrit untuk menyelidiki model-model abstrak. Oleh karena itu pendekatan 

pembelajaran matematika pada siswa SD sebaiknya menggunakan pendekatan 

induktif. Misalnya seorang guru akan menanamkan konsep komutatif pada operasi 

penjumlahan bilangan bulat, maka dia tidak bisa langsung menyatakan pada siswa 

bahwa "operasi penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif",  karena anak 

akan kesulitan menangkap pernyataan abstrak semacam ini. Guru harus mulai 

dengan banyak contoh penjumlahan dua buah bilangan bulat dan menunjukkan 

bagaimana jika urutan suku dalam penjumlahan tersebut dibalik. Dengan melihat 

pola-pola dari contoh kongkrit semacam ini, maka akan mudah bagi siswa 

menangkap konsep komutatif tersebut.  

Satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah bahwa pola induktif 

tersebut hanya digunakan sebagai pendekatan pembelajaran matematika pada 

siswa SD, dan tidak digunakan sebagai alat generalisasi dalam matematika. 

Namun sebaliknya kita juga tidak perlu kawatir bahwa dengan pendekatan 

pembelajaran secara induktif, anak akan terbiasa berpola pikir induktif pula 

sampai dewasa, sebab manakala seorang anak sudah memasuki tahap operasional 

formal maka dia sudah dapat berpikir secara abstrak dan tidak terlalu tergantung 

dari benda-benda kongkrit dalam mengembangkan konsepnya. Apalagi dengan 
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pendekatan pembelajaran yang mengenalkan siswa pada proses pembuktian 

maupun penurunan suatu konsep di tingkat sekolah lanjutan, maka siswa akan 

dapat merubah pola pikirnya dari induktif ke deduktif. Dan bahkan pada siswa SD 

kelas tinggi, kelas 5 dan 6, pendekatan pembelajaran deduktif semacam itu sudah 

dapat diterapkan, karena pada usia ini siswa sudah memasuki masa transisi dari 

tahap operasional kongkrit menuju tahap operasional formal. 

Pendekatan pembelajaran secara induktif juga akan membantu siswa SD 

lebih memantabkan kemampuannya dalam berhitung. Suatu contoh misalnya 

dalam soal-soal berikut ini,  

                        1,3,5,7,…,…,… 

30,25,20,…,10,…,0 

1,2,4,7,11,…,… 

 

siswa diajak untuk melihat pola dari bilangan-bilangan yang diketahui dalam deret 

yang diberikan dan dengan ketrampilannya dalam operasi penjumlahan dan 

pengurangan, siswa akan dapat menentukan bilangan-bilangan yang ditanyakan. 

Contoh-contoh berikut secara induktif juga akan membantu siswa 

menangkap sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian. 

 

23 + 14 = … + 23 

46 + … = 11 + 46 

… + 31 = 31 + 8 

76 + 37 = 37 + … 

 

24 + (12 + 7) = (24 + …) + 7 

53 + (14 + …) = (53 + 14) + 20 

… + (31 + 11) = (5 + 31) + 11 

8 + (26 + 34) = (8 + 26) + … 
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10 x 56 = 56 x … 

36 x … = 11 x 36 

… x 9 = 9 x 41 

17 x 15 = … x 17 

 

24 x (12 x 7) = (24 x …) x 7 

53 x (14 x …) = (53 x 14) x 20 

… x (31x 11) = (5 x 31) x 11 

8 x (26 x 34) = (8 x 26) x …. 

 

8 x (11 + 16)= (8 x 11) + (8 x …) 

12 x (28 + …) = (12 x 28) + (12 x 15) 

… x  (19 + 22) = (3 x 19) + (3 x 22) 

43 x (… + 27) = (… x 11) + (… x 27) 

57 x (29 + 37) = (… x ….) + (…. x …) 

 

Dalam hal ini siswa diajak memperhatikan pola-pola yang disajikan dan setelah 

mengisi titik-titik dengan bilangan yang benar, maka siswa akan dapat melihat 

adanya sifat komutatif dan asosiatif pada operasi penjumlahan dan perkalian; serta 

sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan. 

2. Membantu Siswa Berpikir Deduktif 

Sarana lain yang dapat dipergunakan untuk melatih siswa berpikir kritis 

adalah dengan memberikan soal cerita. Umumnya untuk dapat menyelesaikan soal 

cerita siswa harus menggunakan penalaran secara deduktif. Pertama-tama siswa 

harus mampu mentransfer soal cerita tersebut ke dalam model matematika, 

selanjutnya dengan konsep-konsep yang sudah dimilikinya siswa akan 

menyelesaikan model tersebut. Interpretasi dari penyelesaian model matematika 

inilah yang akhirnya digunakan sebagai jawaban atas soal cerita.  

Coba anda perhatikan soal cerita berikut. Tante pergi berbelanja ke pasar 

dengan membawa uang Rp. 60.000,- Sepertiga dari uang tersebut dibelikan buah 



 

 

80 

 

jeruk yang harga perkilonya adalah Rp. 5.000,- dan buah jeruk tadi akan 

dibagikan sama rata kepada dua orang temannya yang baru melahirkan. Berapa 

berat buah jeruk yang diterima oleh masing-masing teman tante? 

Kalimat matematika untuk persoalan ini cukuplah sederhana yakni, jika a 

merupakan berat buah jeruk yang diterima masing-masing teman tante, maka 

50003

60000
2


a  

sehingga didapat a = 2, artinya masing-masing teman tante akan menerima 2 kg 

jeruk. Namun demikian bagi siswa SD proses perumusan kalimat matematika ini 

mungkin akan sangat membingungkan, oleh karena itu mereka perlu diarahkan 

untuk menyelesaikan soal cerita ini tahap demi tahap dengan menggunakan logika 

sebagai berikut. 

 jika sepertiga uang tante dibelikan buah jeruk maka uang yang digunakan 

membeli buah jeruk adalah 

20000
3

60000
   rupiah 

 jika harga buah jeruk adalah Rp. 5.000,- perkilogram maka tante akan 

mendapatkan 

4
5000

20000
   kg jeruk 

 jika buah jeruk tersebut diberikan kepada dua orang teman tante, maka 

masing-masing akan mendapatkan  

2
2

4
   kg jeruk 

Dengan demikian persoalan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 sub persoalan 

berurut yang masing-masing dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi. Logika ini 
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yang kemudian akan memudahkan siswa untuk menentukan kalimat matematika 

yang sesuai dengan masing-masing sub persoalan.  

Prosedur semacam ini, yakni dengan membagi suatu persoalan menjadi 

beberapa sub persoalan yang masing-masing dapat dinyatakan dalam bahasa 

logika matematika, hanya merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan 

untuk membantu siswa SD berpikir secara deduktif. Namun demikian perlakuan 

semacam ini harus dilakukan secara perlahan, karena tingkat perkembangan 

mental siswa SD masih dalam taraf oprasional kongkrit, sehingga tidak dapat 

secara cepat berubah dari pola pemikiran induktif ke deduktif. Diperlukan pula 

kreatifitas guru dalam menyajikan materi, sehingga anak tidak merasa "dipaksa" 

untuk bernalar secara deduktif. Oleh karenanya kesiapan dan kemampuan siswa 

sangat perlu untuk diperhatikan agar upaya guru membimbing siswa dapat 

berjalan efektif. 

Banyak sekali materi matematika SD yang dapat disajikan sedemikian 

hingga penyajian tersebut akan dapat mengajak siswa bernalar secara benar, baik 

itu materi matematika SD untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Coba anda 

pilih suatu materi dan buatlah prosedur-prosedur sederhana yang akan dapat 

mengajak siswa berpikir kritis. Sebagai latihan coba anda buat: 

1. sebuah kegiatan siswa, yang dengan pendekatan induktif, menuntun siswa 

memperoleh rumus luas lingkaran! 

2. sebuah kegiatan siswa, yang dengan pendekatan deduktif, menuntun siswa 

memperoleh rumus luas segitiga!  

 


