
Inisiasi 5 
PENGANTAR LOGIKA 

 
 Saudara terkasih, kembali kita berjumpa dalam inisiasi 5 yang merupakan 
inisiasi terakhir dari kegiatan tutorial online untuk mata kuliah Pemecahan Masalah 
Matematika. Inisiasi 5 ini akan kita gunakan untuk mengkaji dan mendiskusikan 
materi yang ada di bahan ajar cetak yaitu unit 6 mengenai penalaran matematika 
khususnya pada subunit 1 yaitu pengantar logika. Apakah Anda telah membaca 
subunit ini? Sebaiknya Anda telah mempelajari materi ini dari bahan ajar cetak yang 
telah disediakan sehingga Anda akan mudah mengikuti kegiatan tutorial ini. Materi 
yang dibahas dalam pengantar logika antara lain definisi dan obyek logika yaitu 
pernyataan serta bagaimana menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan 
berdasarkan teori korespondensi dan koherensi. Materi selanjutnya adalah mengenai 
komposisi pernyataan dan bagaimana nilai kebenarannya serta sifat-sifat operasi 
logika yang merupakan kata penghubung dari komposisi pernyataan. Kompetensi 
yang harus Anda kuasai setelah mengikuti kegiatan tutorial online ini adalah bahwa 
Anda mampu: 

1. menentukan nilai kebenaran pernyataan berdasarkan teori korespondensi dan 
koherensi 

2. membentuk komposisi pernyataan dengan berbagai kata penghubung serta 
menentukan nilai kebenarannya 

3. membuktikan sifat-sifat operasi logika atau ekuivalensi yang lain dengan 
menggunakan tabel kebenaran 

Materi pengantar logika ini merupakan syarat pengetahuan yang harus Anda kuasai 
untuk mempelajari pemecahan masalah matematika yang secara khusus dipelajari di 
dalam unit 9. Saudara mahasiswa silahkan Anda mempelajari ringkasan materi 
pengantar logika untuk mengingatkan kembali apa yang telah Anda pelajari di bahan 
ajar cetak unit 6 khususnya subunit 1.  
 Logika adalah suatu studi yang sistematik tentang struktur pernyataan dan 
syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode 
yang mengesampingkan isi atau bahan pernyataan dan hanya membahas bentuk 
logisnya saja. Jadi obyek yang dipelajari dalam logika adalah pernyataan. Pernyataan 
ini merupakan kalimat deklaratif yang dapat ditentukan kebenarannya. Menentukan 
kebenaran dari suatu pernyataan berdasarkan dua teori yaitu teori korespondensi dan 
koherensi. Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan bernilai benar 
jika hal-hal yang termuat dalam pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang 
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sesungguhnya. Sedangkan teori koherensi menyatakan bahwa suatu kalimat bernilai 
benar jika pernyataan yang termuat dalam kalimat tersebut bersifat koheren, 
konsisten atau tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang 
dianggap benar. Pernyataan yang dapat langsung ditentukan nilai kebenarannya 
disebut pernyataan absolut/mutlak. Sedangkan pernyataan yang tidak dapat 
ditentukan kebenarannya secara langsung disebut pernyataan empirik. Kita hanya 
akan membicarakan pernyataan yang absolut saja.  
 Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita harus membuat pernyataan baru 
yang menunjukkan pengingkaran dengan menggunakan kata ”tidak benar”. Selain itu 
juga sering kita harus menggabungkan dua pernyataan dengan menggunakan kata 
penghubung ”dan”, ”atau”, ”Jika...maka...” maupun ”...jika dan hanya jika...”, 
sehingga diperoleh pernyataan majemuk atau komposisi pernyataan. Pernyataan baru 
yang diperoleh dengan menambahkan kata ”tidak benar” disebut ingkaran. Ingkaran 
suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang merupakan kebalikan dari nilai 
kebenaran pernyataan semula. Komposisi pernyataan atau pernyataan majemuk yang 
menggunakan kata penghubung ”dan” disebut konjungsi. Suatu konjungsi akan 
bernilai benar jika kedua nilai kebenaran dua pernyataan yang membentuknya 
bernilai benar. Komposisi pernyataan yang menggunakan kata penghubung ”atau” 
disebut disjungsi. Suatu disjungsi akan bernilai salah jika nilai kebenaran dua 
pernyataan yang membentuknya bernilai salah. Komposisi pernyataan yang 
menggunakan kata penghubung ”jika...maka...” disebut implikasi dimana pernyataan 
pertama disebut anteseden dan pernyataan kedua disebut konsekuen. Implikasi akan 
bernilai salah jika anteseden bernilai benar tetapi konsekuennya salah. Komposisi 
pernyataan yang terakhir adalah biimplikasi yaitu komposisi pernyataan yang 
menggunakan kata penghubung ”...jika dan hanya jika ...”. Biimplikasi bernilai benar 
jika nilai kebenaran kedua pernyataan yang membentuknya  sama-sama bernilai 
benar atau salah.  

Kata penghubung yang digunakan dalam membentuk komposisi pernyataan, 
dalam logika sering disebut operasi logika. Seperti pada operasi hitung bilangan, 
pada operasi logika juga berlaku sifat-sifat seperti pada operasi hitung bilangan 
antara lain sifat komutatif, assosiatif dan distributif. Berikut ini kita akan bahas 
beberapa sifat dasar aljabar pernyataan yang sering digunakan dalam penalaran.  

1. Komutatif 
a. pqqp ∧≡∧  
b. pqqp ∨≡∨   

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

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

4. Identitas 
a. BBdan          S =∨=∨ ppp  
b. ppp =∧=∧ Bdan          SS  

5. De Morgan 
a. qpqp ¬∨¬≡∧¬ )(  
b. qpqp ¬∧¬≡∨¬ )(  

 Bagaimana Saudara, apakah ringkasan materi pengantar logika tersebut 
menyegarkan kembali pengetahuan Anda? Dengan pengetahuan tersebut, cobalah 
Anda mengerjakan soal-soal mengenai materi pengantar logika. 

1. Berikan contoh masing-masing 2 pernyataan yang nilai kebenarannya 
ditentukan berdasarkan teori korespondensi dan koherensi beserta 
penjelasannya. 

2. Berikan contoh untuk setiap jenis komposisi pernyataan dan tentukan nilai 
kebenarannya. 

3. Buktikan ekuivalensi berikut ini dengan menggunakan tabel kebenaran. 
a.  qpqp ∨¬≡→   
b.  pqqp ¬→¬≡→  
 

Setelah Anda selesai mengerjakan, kirim pekerjaan Anda tersebut kepada tutor 
online Anda paling lambat dua minggu setelah pengiriman inisiasi ini. Seperti biasa 
umpan balik akan dapat Anda terima paling lambat 1 minggu setelah batas akhir 
pengiriman sekaligus Anda akan menerima tugas tutorial online 5 untuk memperoleh 
nilai yang memiliki kontribusi pada nilai akhir Anda. Jangan segan menghubungi 
tutor online Anda jika mengalami kesulitan. Akhir kata selamat mengerjakan dan 
semoga sukses.  
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