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1. Di bawah ini yang merupakan pernyataan 

adalah 

a. Dia membeli baju 

b. Kemarin hari Minggu 

c. Satu minggu terdiri dari 6 hari 

d. Yang datang itu adalah siswa SMU 10 

e. Rajin pangkal pandai, malas pangkal 

bodoh 

 

2. Ingkaran dari pernyataan : “ Semua murid 

menganggap matematika itu mudah “ adalah 

a. Beberapa murid menganggap matematika 

itu mudah 

b. Semua murid menganggap matematika 

mudah 

c. Ada murid yang menganggap matematika 

sukar 

d. Tidak seorangpun murid menganggap 

matematika mudah 

e. Ada murid tidak menganggap matematika 

sukar 

 

3. Kalimat ingkar dari,” Ada ikan yang tidak 

bertelur”, adalah 

a. Tidak semua ikan bertelur 

b. Tidak semua ikan tidak bertelur 

c. Semua ikan bertelur 

d. Tidak benar semua ikan tidak bertelur 

e. Semua jawaban salah 

 

4. Pernyataan ( p V q ) ⇒ p bernilai salah jika 

a. p benar q benar d. p salah q salah 

b. p benar q salah e. semua jawaban 

c. p salah q benar     salah 

 

5. Kontraposisi dari ,” Jika fungsinya linear, 

maka grafiknya garis lurus adalah 

a. Jika grafiknya garis lurus maka fungsinya 

tidak linear 

b. Jika fungsinya tidak linear maka 

grafiknya tidak garis lurus 

c. Jika grafiknya garis lurus maka fungsinya 

linear 

d. Jika grafiknya tidak garis lurus maka 

fungsinya linear 

e. Jika grafiknya tidak garis lurus maka 

fungsinya tidak linear 

 

6. Jika Sara rajin belajar maka Sara masuk kelas 

akselerasi. Inversi pernyataan ini adalah 

a. Jika Sara tidak rajin belajar maka Sara 

tidak masuk kelas akselerasi 

b. Jika Sara rajin belajar maka Sara tidak 

masuk kelas akselerasi 

c. Jika Sara masuk kelas akselerasi maka 

Sara rajin belajar 

d. Jika Sara tidak masuk kelas akselerasi 

maka Sara tidak rajin belajar 

e. Jika Sara rajin belajar maka banyak 

cowok kelas 3 yang naksir 

 

7. Konversi dari pernyataan,” Jika saya lulus 

maka saya akan kawin” adalah 

a. Jika saya tidak lulus maka saya tidak 

kawin 

b. Jika saya tidak lulus maka saya kawin 

c. Jika saya tidak kawin mkaka saya tidak 

lulus 

d. Jika saya kawin maka saya tidak lulus 

e. Jika saya kawin maka saya lulus 

 

8. Kontraposisi dari pernyataan : “ Jika rakyat 

bersatu maka pembangunan lancar” adalah 

a. Jika pembangunan lancar maka rakyat 

bersatu 

b. Jika rakyat tidak bersatu maka 

pembanguan tidak lancar 

c. Jika pembangunan tidak lancar maka 

rakyat tidak bersatu 

d. Jika rakyat bersatu maka pembangunan 

tidak lancar 

e. Jika pembangunan tidak lancar maka 

rakyat tidak bersatu 

 

9. Tidak benar bahwa Ali kaya dan pandai, maka 

kalimat yang setara dengan pernyataan di atas 

adalah 

a. Ali tidak kaya dan bodoh 

b. Ali tidak kaya atau bodoh 

c. Ali tidak kaya tetapi pandai 

d. Ali tidak kaya tetapi bodoh 

e. Ali bodoh dan miskin 

 

10. Cara mengambil kesimpulan  

p ⇒ q (B) 

p  (B) 

-------------- 

Jadi q         disebut : 

a. Silogisme 

b. Modus tollens 

c. Modus ponens 

d. Implikasi 

e. Biimplikasi 

 

11. Semua Insinyur sipil pandai dalam 

matematika. Ike bukan Insinyur sipil. Dari 

keterangan di atas dapat disimpulkan 

a. Ike tidak pandai matematika 

b. Ike adalah sarjana sastra 

c. Ike bukan sarjana 

d. Ike pandai dalam matematika 

e. Tidak ada kesimpulan yang benar 
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12. Semua kemungkinan nilai kebenaran dari 

pernyataan majemuk (~p ∧ q) adalah …. 

A. SBBS  D. SBSB 

B. SSBS  E. BSBS 

C. SSSB 

 

13. Jika p adalah pernyataan yang benar dan ~q 

adalah pernyataan yang salah, maka 

pernyataan-pernyataan majemuk berikut ini 

yang benar adalah …. 

 

a. (p ∧ q) ∧ ~p  D.(p ∨  ~p) ⇒~p 

b. (p⇒ q) ∨ ~p  E. (~p⇒ q) ∧ ~q 

c. (~p⇒~q) ∧ ~p 

 

14. Semua kemungkinan nilai kebenaran dari 

pernyataan majemuk ~(p ∨ q) ⇒ p adalah …. 

a. BBBB   D. BSSS 

b. BBBS   E. SBBB 

c. BBSS 

 

15. Nilai kebanaran pernyataan majemuk       

(p ∧ q) ⇔ (p⇒ q) adalah …. 

a. BSBS  D. SBSB 

b. BBSS  E. BSSB 

c. SSBB 

 

16. Konvers dari pernyataan implikasi 

p⇒ (p ∨ ~q) adalah …. 

a. (p ∨ q)  ⇒ p  D. (~p ∨ ~q) ⇒  

p 

b. (~p ∨ q) ⇒ p  E. (p ~q) ⇒  p 

c. (p ∨ ~q) ⇒ p   

 

17. Invers dari pernyataan (p ∧ ~q) ⇒ p adalah 

…. 

a. p⇒ (p ∧ ~q)  

b. ~p⇒ (~p ∧ q) 

c. (~p ∨  q) ⇒~p 

d. (~p ∨  q) ⇒ p  

e. (p ∧ ~q) ⇒~p 

 

18. Ingkaran dari pernyataan “ Tiada gading yang 

tak retak” adalah …. 

a. semua gading retak 

b. semua gading tidak retak 

c. ada gading yang tidak retak 

d. ada gading yang retak 

e. Tiada gading yang retak 

 

19. Diketahui kalimat “ x
3 
+ 8 = 0 dan 8 adalah 

bilangan komposit”. Nilai x yang 

menyebabkan kalimat ini menjadi konjungsi 

yang bernilai benar adalah …. 

a. x = 2  D. x ≠ -2 

b. x = -2  E. x = -2 atau x = 2 

c. x ≠  2 

 

20. Kontraposisi (p ∨ q) ⇒ q adalah …. 

a. ~q ⇒~(p )q∧   

b. ~(p ∨ q) ⇒~q 

c. ~q⇒ (~p ∧ ~q) 

d. q⇒ (~p ∨ ~q) 

e. ~q⇒ (~p ∨ ~q) 

 

21. Kalimat-kalimat berikut yang bukan 

merupakan pernyataan adalah …. 

a. 101 adalah bilangan prima 

b. (2n+1) dengan n∈B adalah bilangan 

ganjil 

c. sin (90
o
-A) = cos A 

d. 4n – 2 = 0 

e. 3 + 4 < 8 

 

22. Diantara kalimat-kalimat berikut ini yang 

bukan merupakan kalimat terbuka adalah …. 

a. 2x ≠  8  D. 2 – 4 = 6 

b. x > 2x  E. 2x
2
 – 4x + 1 = 0 

c. 2a2 – 1 = 3 

 

23. Ingkaran dari “ Semua ikan dapat hidup di air 

“ adalah …. 

a. semua ikan tidak dapat hidup di air 

b. beberapa ikan dapat hidup di air 

c. beberapa ikan tidak dapat hidup di air 

d. tidak ada ikan yang dapat hidup di air 

e. jika mujair adalah ikan, maka mujair 

dapat hidup di air 

 

24. Jika p adalah “ Beberapa pengemudi taksi 

tidap mempunyai SIM”, maka ingkarannya 

adalah …. 

a. beberapa pengemudi taksi mempunyai 

SIM 

b. beberapa pengemudi taksi tidak 

mempunyai SIM 

c. semua pengemudi taksi tidak mempunyai 

SIM 

d. semua pengemudi taksi mempunyai SIM 

e. ada pengemudi taksi tidak mempunyai 

SIM maupun KTP 

 

25. Diketahui pernyataan-pernyataan:                             

p : Ali seorang mahasiswa                                      

q : Ali tidak rajin belajar                             

Pernyataan majemuk “ Ali seorang 

mahasiswa dan rajin belajar” dapat 

dilambangkan dengan …. 

a. p ∧  q  D. p ∨  ~q 

b. p ∨  q  E. ~p ∧  

c. p ∧ ~q 
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26. Jika p dan q adalah dua buah npernyataan 

yang bernilai benar, maka pernyataan 

amajemuk dibawah ini yang salah adalah …. 

a. jika p maka tidak q 

b. jika didak p maka tidak q 

c. jika tidak q maka tidak p 

d. jika q maka p 

e. jika tidak p maka q 

 

27. Diketahui pernyataan majemuk ( p ∧  ~q) 

bernilai benar, maka pernyataan majemuk 

berikut ini yang benar adalah …. 

a. ~p ∧ q  D. p ⇒ q 

b. ~p ∧ ~q E. q⇒ p 

c. ~q⇒~p 

 

28. Pernyataan biimplikasi berikut ini yang benar 

adalah …. 

a. x
2
 = 4 ⇔ x = 2 

b. x2 ≤ 1 ⇔ x < 1 

c. x = 3 ⇔ x
2
 = 9 

d. x = y ⇔ -x = -y 

e. x > y ⇔  -x > -y 

 

29. Semua kemungkinan nilai kebenaran dari 

pernyataan majemuk (~p ∧ q) adalah …. 

a. SBBS  D. SBSB 

b. SSBS  E. BSBS 

c. SSSB 

 

30. Jika p adalah pernyataan yang benar dan ~q 

adalah pernyataan yang salah, maka 

pernyataan-pernyataan majemuk berikut ini 

yang benar adalah …. 

a. (p ∧ q) ∧ ~p D.(p ∨  ~p) ⇒~p 

b. (p⇒ q) ∨ ~p E. (~p⇒ q) ∧ ~q 

c. (~p⇒~q) ∧ ~p 

 

31. Semua kemungkinan nilai kebenaran dari 

pernyataan majemuk ~(p ∨ q) ⇒ p adalah …. 

a. BBBB  D. BSSS 

b. BBBS  E. SBBB 

c. BBSS 

 

32. Nilai kebanaran pernyataan majemuk       

(p ∧ q) ⇔ (p⇒ q) adalah …. 

a. BSBS  D. SBSB 

b. BBSS  E. BSSB 

c. SSBB 

 

33. Misalkan ~p dan ~q masing-masing adalah 

ingkaran dari p dan q. Ingkaran dari 

pernyataan (~p ∧ ~q) ekivalen dengan …. 

a. p ∧ ~q D. ~p ∨  q 

b. ~p ∧ q  E. p ∨ q 

c. p ∨ ~q 

 

34. Jika p adalah “Saya hadir” dan q adalah “ 

Anda pergi”, maka pernyataan yang ekivalen 

dengan ~(p ∧ q) adalah …. 

a. saya tidak hadir dan anda tidak pergi 

b. saya tidak hadir atau anda  pergi 

c. saya  hadir atau anda tidak pergi 

d. anda tidak pergi, jika saya tidak hadir 

e. saya tidak hadir atau anda tidak pergi 

 

35. Ingkaran dari pernyataan “ Jika Novi orang 

kaya, maka ia dermawan” ekivalen dengan 

…. 

a. Novi orang kaya dan ia dermawan 

b. Novi bukan orang kaya atau ia dermawan 

c. Novi bukan orang kaya maka ia bukan 

dermawan 

d. Novi orang kaya dan ia bukan dermawan 

e. Novi orang kaya atau ia bukan dermawan 

 

36. Konvers dari pernyataan implikasi 

p⇒ (p ∨ ~q) adalah …. 

a. (p ∨ q)  ⇒ p D. (~p ∨ ~q) ⇒  p 

b. (~p ∨ q) ⇒ p E. (p ~q) ⇒  p 

c. (p ∨ ~q) ⇒ p   

 

37. Invers dari pernyataan (p ∧ ~q) ⇒ p adalah 

…. 

a. p⇒ (p ∧ ~q)  

b. ~p⇒ (~p ∧ q) 

c. (~p ∨  q) ⇒~p 

d. (~p ∨  q) ⇒ p  

e. (p ∧ ~q) ⇒~p 

 

38. Jika suatu bilangan habis dibagi 6 maka 

bilangan itu habis dibagi 3.                                                  

60 habis dibagi 6                                                   

Jadi 60 habis dibagi 3.                                        

Jenis penarikan kesimpulan seperti diatas 

dinamakan …. 

a. modus ponen D. kontraposisi 

b. modus tollen E. konvers 

c. silogisme 

 

39. Nilai kebenaran implikasi ~p ⇒ q ekivalen 

dengan … 

A. p ∨ q  (3) ~q 

⇒ p 

B. p ∧ q  (4) ~q 

⇒ ~p 

 

40. Implikasi p⇒ q pasti bernilai benar , jika …. 

A. p = salah (3) q = 

benar 

B. p = salah (4) q = 

salah 
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41. “Jika ada gula maka ada semut”. Ternyata 

tidak ada gula. Kesimpulannya adalah …. 

a. tidak ada semut 

b. ada semut 

c. semut mencuri gula 

d. harga gula naik 

e. tidak dapat disimpulkan 

 

42. Ingkaran dari pernyataan “ Tiada gading yang 

tak retak” adalah …. 

a. semua gading retak 

b. semua gading tidak retak 

c. ada gading yang tidak retak 

d. ada gading yang retak 

e. Tiada gading yang retak 

 

43. Diketahui kalimat “ x3+8 = 0 dan 8 adalah 

bilangan komposit”. Nilai x yang 

menyebabkan kalimat ini menjadi konjungsi 

yang bernilai benar adalah …. 

a. x = 2  D. x ≠ -2 

b. x = -2  E. x = -2 atau x = 2 

c. x ≠  2 

 

44. Kontraposisi (p ∨ q) ⇒ q adalah …. 

a. ~q ⇒~(p )q∧   

b. ~(p ∨ q) ⇒~q 

c. ~q⇒ (~p ∧ ~q) 

d. q⇒ (~p ∨ ~q) 

e. ~q⇒ (~p ∨ ~q) 

 

45. Ingkaran dari pernyataan “ Apabila guru tidak 

hadir maka semua murid bersukaria” adalah 

…. 

a. guru hadir dan semua murid tidak 

bersukaria 

b. guru hadir dan ada beberapa murid 

bersukaria 

c. guru hadir dan semua murid bersukaria 

d. guru tidak hadir dan ada beberapa murid 

tidak bersukaria 

e. guru tidak hadir dan semua murid tidak 

bersukaria

f.  

  

 

 

               

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 


