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PERTEMUAN 1 
 
Nama Mata Kuliah : Matematika Diskrit ( 3 SKS) Nama Dosen Pengampu : Dr. Suparman 

E-mail : matdis@netcourrier.com HP : 081328201198 

 
Judul Pokok Bahasan : 1. Logika Matematika 

1.1. Konjungsi, Disjungsi, dan Negasi 

1.2. Kesamaan Logika 

Tujuan Pembelajaran : a) Mengerti apa yang dimaksud dengan proposisi. 

b) Mengenal kalimat yang merupakan proposisi dan kalimat yang 

bukan merupakan proposisi. 

c) Mengerti apa yang dimaksud dengan konjungsi dan mengetahui 

bagaimana menentukan konjugasi dua proposisi. 

d) Mengerti tabel kebenaran untuk konjungsi dan dapat menentukan 

nilai kebenaran suatu konjungsi. 

e) Mengetahui apa yang dimaksud dengan disjungsi dan mengetahui 

bagaimana menentukan disjungsi dua proposisi. 

f) Mengetahui tabel kebenaran untuk disjungsi dan dapat menentukan 

nilai kebenaran suatu disjungsi.  

g) Mengerti apa yang dimaksud dengan negasi dan mengetahui 

bagaimana menentukan negasi proposisi. 

h) Mengetahui tabel kebenaran untuk negasi dan dapat menentukan 

nilai kebenaran suatu negasi. 

i) Mengerti apa yang dimaksud dengan dua proposisi yang ekuivalen 

secara logika. 

j) Dapat menunjukkan dua proposisi yang ekuivalen secara logika 

dengan menggunakan tabel kebenaran. 

 

1. Logika Matematika 
 

Logika merupakan studi penalaran; secara khusus membahas apakah suatu penalaran benar. 

Dasar dari teori logika adalah proposisi. 

 

Proposisi atau kalimat terbuka adalah kalimat yang bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah, 

tetapi tidak sekaligus keduanya. Proposisi biasanya dinyatakan sebagai kalimat berita (bukan 

kalimat tanya, kalimat perintah dan sebagainya). 

 

Contoh 1.1 : 

Nyatakan apakah setiap kalimat yang diberikan adalah proposisi atau bukan. 

a. Matahari terbit dari Timur 

b. 1+2 = 4 

c. Kerjakan latihan soal di rumah 

d. Apakah anda merasa senang tinggal di Yogyakarta ? 

e. Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan 

f. n  adalah bilangan ganjil. 

 

Penyelesaian : 

Kalimat a,b, dan e merupakan proposisi sedangkan kalimat c, d, dan f bukan merupakan 

proposisi. 
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Kita akan menggunakan huruf kecil, seperti p, q, dan r, untuk menyatakan proposisi. Sebagai 

contoh, kita menggunakan notasi 
311:p  

untuk mendefinisikan p sebagai proposisi 1+1 = 3. 

 

Nilai kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh kebenaran kalimat yang menyatakannya. 

Sebagai contoh, proposisi 

 :p  1+1 = 3 

bernilai salah, sedangkan proposisi 

 :q  Paris ibu kota Perancis 

bernilai benar. Selanjutnya kita akan menulis B untuk menyatakan benar dan S untuk 

menyatakan salah. 

1.1 Konjungsi, Disjungsi, dan Negasi 

 

Misalkan p dan q adalah proposisi.  

a. Konjungsi p dan q, dinyatakan dengan qp , adalah proposisi p dan q. 

b. Disjungsi p dan q, dinyatakan dengan qp , adalah proposisi p atau q 

c. Negasi dari p, dinyatakan dengan p, adalah proposisi bukan p  

Proposisi seperti qp  dan qp  yang merupakan hasil kombinasi dari proposisi-proposisi 

disebut proposisi majemuk. 

 

Nilai kebenaran dari proposisi-proposisi qp , qp , dan p didefinisikan masing-masing 

dengan tabel kebenaran berikut. 

 
p q  qp  

B B B 

B S S 

S B S 

S S S 
 

 
p q  qp  

B B B 

B S B 

S B B 

S S S 
 

 
p p 

B S 

S B 
 

Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 

 

Catatan : 

 Kata atau pada disjungsi qp  digunakan dalam makna inklusif ; yakni, qp  dinyatakan 

benar apabila baik p atau q atau keduanya benar dan qp  salah hanya jika kedua p dan q 

salah 

 Sedangkan makna eksklusif-atau, dinyatakan p exor q, bernilai benar apabila baik p atau q 

benar, tetapi tidak keduanya.  

 
Contoh 1.2 : 

Untuk proposisi-proposisi berikut 

 :p  1+1 = 3 

 :q  Satu tahun sama dengan 12 bulan 

Tentukanlah 

a. Konjungsi qp  beserta nilai kebenarannya 

b. Disjungsi qp  beserta nilai kebenarannya 
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c. Negasi p beserta nilai kebenarannya 

 

Penyelesaian : 

a. :qp  1+1 = 3 dan satu tahun sama dengan 12 bulan 

 Karena p salah dan q benar maka menurut Tabel 1.1 konjungsi qp  adalah salah. 

 

b. :qp  1+1 = 3 atau satu tahun sama dengan 12 bulan 

 Karena p salah dan q benar maka menurut Tabel 1.2 disjungsi qp  adalah benar. 

 

c. :p  Adalah tidak benar bahwa 1+1 = 3 

 Karena p salah maka menurut Tabel 1.3 negasi p adalah benar. 

 

Contoh 1.3 : 

Untuk proposisi-proposisi berikut 

 :p  1+1 = 3 

 :q  Satu tahun sama dengan 12 bulan 

 :r  Candi Prambanan terletak di Yogyakarta 

Nyatakan proposisi simbolik r)qp(  dengan kata-kata dan kemudian evaluasi nilai 

kebenarannya. 

 

Penyelesaian : 

Proposisi r)qp(  dapat dinyatakan sebagai 1+1 = 3 atau satu tahun sama dengan 12 bulan 

dan candi Prambanan tidak terletak di Yogyakarta. Candi Prambanan tidak terletak di 

Yogyakarta dapat juga dinyatakan sebagai tidak benar bahwa candi Prambanan terletak di 

Yogyakarta.  

 

Untuk mengevaluasi nilai kebenaran r)qp(  kita dapat menggunakan tabel berikut 

p q  
r  qp  

r  r)qp(  

S B S B B B 
 

Tabel 1.4 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa proposisi r)qp(  adalah benar. 

 

Latihan Soal 

 
1.1 Nyatakan apakah setiap kalimat berikut adalah proposisi atau bukan. 

a. 4 + 4 = 16. 

b. Candi Borobudur berada di pulau Jawa. 

c. Belikan dua tiket bus untuk tujuan ke Bali. 

d. Kapan Candi Prambanan dibangun ? 

e. Sukarno adalah presiden Indonesia yang pertama. 

1.2 Jika proposisi p bernilai S, proposisi q bernilai B, dan proposisi r bernilai S, 

evaluasikan nilai kebenaran prosisi yang diberikan. 

a. qp  

b. qp  

c. )rp()qp(  

d. qp  

e. )rq(p  

f. )pr()rq()rp(  
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1.3 Tuliskan tabel kebenaran dari setiap proposisi yang diberikan. 

a. qp  

b. p)qp(  

c. )rp()qp(  

d. r)qp(  

e. p)qp(  

f. p)qp(  
 

1.4 Dengan memisalkan p : 5<9, q : 9<7, r : 5<7, nyatakan dengan simbol untuk setiap 

pernyataan yang diberikan. 

a. 5<9 atau 9<7 

b. Adalah tidak benar bahwa (5<9 dan 9<7) 

c. 5<9 atau tidak benar bahwa (9< dan 5<7) 

1.5 Dengan menggunakan 

 :p  Hari ini adalah hari Sabtu 

 :q  Hujan turun 

 :r  Hari ini panas 

.rumuskan pernyataan simbolik yang diberikan dengan kata-kata 

a. qp  

b. )pr()qp(  

c. )rp()qp(  

d. r)qp(  

e. )rq(p  

f. r)qp(  
 

 

1.2 Kesamaan Logika 
 

Dua proposisi majemuk P dan Q disebut ekuivalen secara logika, ditulis sebagai 
QP  

bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama tidak peduli nilai kebenaran yang 

dimiliki oleh proposisi unsur-unsurnya. Sebagai contoh, hukum De Morgan yang pertama dan 

kedua untuk logika, masing-masing adalah ekuivalen secara logika. 

 

Teorema 1.1 : Hukum De Morgan untuk logika 

1. qpqp  

2. qpqp  

 

Untuk menunjukkan dua proposisi majemuk ekuivalen secara logika kita dapat dilakukan 

dengan mengecek nilai kebenaran kedua proposisi. 

 

Contoh 1.4 : 
Tunjukkan hukum De Morgan yang pertama 

qpqp  

adalah ekuivalen secara logika. 

 

Penyelesaian : 

Tabel kebenaran untuk kesamaan tersebut adalah 
p q  qp  p q  

qp  qp  

B B B S S S S 

B S B S B S S 

S B B B S S S 

S S S B B B B 
 

Tabel 1.5 
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 Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk nilai sebarang yang diberikan dari p dan q, qp  dan 

qp  mempunyai nilai kebebaran yang sama. Maka qp  dan qp  adalah ekuivalen secara 

logika dan ditulis sebagai qpqp  

 

Latihan Soal 

 
1.6 Tunjukkan hukum De Morgan yang kedua 

qpqp  

adalah ekuivalen secara logika. 

1.7 Untuk setiap proposisi p, q dan r, perlihatkan bahwa 

a. )rq(pr)qp(  

b. )rq(pr)qp(  

c. )rp()qp()rq(p  

d. )rp()qp()rq(p  

e. pp  
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