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Latihan Soal Logika Matematika kelas X 
Catatan: 
 Dalam mencari ingkaran gunakan selain “Tidak benar 

bahwa ….” 
 Dalam menentukan kesimpulan tuliskan juga 

modus/prinsip yang kamu gunakan dalam penarikan 
kesimpulan dan prosesnya 

 
1. Negasi pernyataan “ Semua murid mengganggap 

Ujian sukar” adalah …. 
 

2. Diketahui tiga premis sebagai berikut  
P1 :   p  q ………………….(1) 
P2 : ~r  ~q ………………….(2) 
P3 : ~ r___ …………………..(3) 
 …. 
Kesimpulan berikut yang sah adalah .... 
 

3. Perhatikan premis – premis berikut ! 
-   Jika saya giat belajar maka saya bisa meraih juara 
-  Jika saya bisa meraih juara maka saya boleh ikut 
bertanding. 
Ingkaran dari kesimpulan kedua premis di atas adalah 
…. 

 
4. Konvers dari  ( p v q )  ( q   r )  adalah .... 

 
5. Negasi dari pernyataan  ”Ada persamaan kuadrat yang 

tidak mempunyai akar real ”  adalah .... 
 

6. Diketahui premis – premis : 
(1)   Jika Badu rajin belajar dan patuh pada orang tua, 

maka Ayah membelikan bola basket. 
(2)   Ayah tidak membelikan bola basket. 
Kesimpulan yang sah adalah …. 

 
7. Negasi dari pernyataan “Jika BBM naik maka sembako 

naik” adalah .... 
 

8. Negasi dari pernyataan “Semua siswa SMK 
menganggap UN itu tidak mudah” adalah .... 

 
9. Invers dari pernyataan : “Jika langit mendung maka 

akan turun hujan” adalah .... 
 

10. Kontraposisi dari pernyataan : “Jika hujan deras maka 
semua orang kebanjiran” ialah .... 

 
11. Ingkaran dari pernyataan “ Beberapa bilangan prima 

adalah bilangan genap “ adalah …. 
 

12. Kontraposisi dari pernyataan majemuk p→(pV~q ) 
adalah …. 
 

13. Konvers dari pernyataan  ” Jika penyakit AIDS 
berbahaya maka semua orang takut terhadap penyakit 
AIDS ” adalah .... 

 
14. Invers dari pernyataan p → ( p Λ q ) adalah …. 

 
15. Diketahui pernyataan : 

Jika hari panas, maka Ani memakai topi. 
Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung 
Ani tidak memakai payung 
Kesimpulan yang sah adalah …. 

 

16. Kontraposisi dari pernyataan ”  Jika matahari terbit 
maka semua ayam jantan berkokok ” adalah... 
 

17. Diketahui pernyataan : 
I. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung 

II. Jika hari panas, maka Ani memakai topi 
III. Ani tidak memakai payung 
Kesimpulan yang sah adalah …. 
 

18. Diketahui premis berikut : 
Jika Budi rajin belajar maka ia menjadi pandai. 
Jika Budi menjadi pandai maka ia lulus ujian. 
Budi tidak lulus ujian. 
Kesimpulan yang sah adalah …. 

 
19. Periksalah pernyatan berikut merupakan tautologi, 

kontradiksi atau kontingensi: 
a. ( p → q ) Λ (p → ( p Λ q )) 
b. ( p → q ) Λ ( (p → r ) → ~ ( q → r )) 

 
20. Negasi dari pernyataan “Jika ujian sekolah ada maka 

semua siswa belajar dengan rajin.” adalah …. 
 

21. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi 
berikut : 
Jika Siti sakit maka dia pergi ke dokter 
Jika Siti pergi ke dokter maka dia diberi obat.  
Kesimpulan dari argumentasi tersebut adalah …. 

 
22. Diketahui:  

P1 : Jika servis hotel baik maka hotel itu banyak tamu.  
P2 : Jika hotel itu banyak tamu maka motel itu 
mendapat untung.  
Kesimpulan dari argumentasi tersebut adalah …. 

 
23. Ditentukan premis – premis : 

I. Jika Badu rajin bekerja maka ia disayang ibu. 
II. Badu tidak disayang nenek 

III. Jika Badu disayang ibu maka ia disayang nenek 
Kesimpulan yang sah dari ketiga premis diatas adalah 
…. 
 

24. Ingkaran dari pernyataan “Semua makhluk hidup 
perlu makan dan minum” adalah …. 
 

25. Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Jika setiap 
siswa berlaku jujur dalam ujian maka nilai ujian 
menjadi pertimbangan naik kelas.” adalah …. 

 
26. Diketahui:  
 P1 : Jika -2 ≤ x ≤ 2, maka x2 > 4  
 P2 : x2 ≤ 4  

Kesimpulan dari argumentasi di atas adalah .... 
 

27. Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Ani tidak 
mengikuti pelajaran matematika atau Ani mendapat 
tugas menyelesaikan soal-soal matematika” adalah …. 

 
28. Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Jika ujian 

sekolah ada maka semua siswa belajar dengan rajin.“ 
adalah …. 

 
29. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan “Saya 

minum susu atau makan roti.” adalah …. 
 

30. Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Juleha  
penyanyi dangdut atau ia bukan artis.” adalah …. 


