
SOAL-SOAL UNTUK TUGAS 
 

MATA KULIAH : LOGIKA MATEMATIKA 
JURUSAN  : TEKNIK INFORMATIKA FT UNMUH PONOROGO 
 
PETUNJUK : 

1. Tugas ini sebagai pengganti kuliah Selasa, 28 Oktober 2008. 
2. Penyelesaian dikerjakan pada kertas polio bergaris, ditulis rapi, tidak 

ada coretan maupun tipe-ex. 
3. Pahami apa yang anda tulis, suatu ketika anda diminta untuk 

menjelaskan jawaban anda. 
4. Dikumpulkan pada hari selasa, 28 Oktober 2008 pk. 7.00 – 10.00 WIB 

kepada Bu Sugianti di Fakultas Teknik. Pengumpulan di luar jam dan 
tempat yang telah ditentukan ini tidak diterima. 

5. Bila tugas ini sudah dikumpulkan anda berhak menandatangani presensi 
kuliah. 

 
 
 
1. Misalkan W(x,y) suatu fungsi proposisi “x pernah mengunjungi y”, dimana 

semesta pembicaraan untuk x adalah semua mahasiswa UNMUH Ponorogo 
dan untuk y adalah semua website. Nyatakan pernyataan berikut dalam 
bahasa Indonesia : 

a. W(Budi, www.wordpress.org). 
b. ∃y, ( W(Puri, y) ∧ W(Cindy, y) ). 
c. ∃y ∀z ( (y ≠ David) ∧ ( W(David,z) → W(y,z) ) ). 
d. ∃x ∀y  ∀z ( (x ≠ y)∧( W(x,z) ↔ W(y,z) ) ). 

  
2. Misalkan L(x,y) suatu fungsi proposisi: “ x mencintai y” dimana semesta 
pembicaraan untuk x dan y adalah semua mahasiswa UNMUH Ponorogo. 
Tuliskan kalimat berikut dengan menggunakan lambang kuantor : 

a. Setiap orang mencinta Jerry. 
b. Setiap orang mencintai seseorang. 
c. Terdapat seseorang yang mencintai setiap orang. 
d. Tak satupun orang yang mencintai setiap orang. 
e. Ada seseorang yang mencintai Lidya tetapi Lidya tidak 
   mencintainya. 
f. Terdapat tepat satu orang yang mana semua orang mencintainya. 
g. Terdapat tepat dua orang yang mencintai Lynn. 
h. Terdapat tepat dua orang yang dicintai oleh Lynn. 
i. Setiap orang mencintai dirinya sendiri. 

 
3. Misalkan M(x,y) : “x pernah mengirim e-mail kepada y” dan T(x,y) : “x 
pernah menelpon y” dimana semesta pembicaraan untuk x dan y adalah semua 



mahasiswa di kelas ini. Gunakan kuantifikasi untuk menyatakan kalimat berikut 
ini : 
a. Ali pernah mengirim e-mail kepada Lena. 
b. Arlin tidak pernah mengirim e-mail maupun menelpon Sarah. 
c. Jose tidak pernah menerima e-mail dari Debora. 
d. Setiap mhs di kelas ini pernah mengirim e-mail kepada Ken. 
e. Tidak satupun mhs di kelas ini yang pernah menelpon Nina. 
f. Ada seseorang mhs yang pernah mengirim e-mail kepada setiap orang. 
g. Terdapat seorang mhs yang tidak pernah di e-mail maupun ditelepon oleh 
mahasiswa lainnya. 
h. Terdapat paling sedikit dua orang mhs dimana mhs pertama pernah 
mengirim e-mail kepada mhs kedua dan mhs kedua pernah menelpon mhs 
pertama. 
i. Setiap mhs di kelas ini pernah menerima e-mail, kalau tidak ia pasti penah 
menerima telepone dari mhs lainnya. 
 
4. Misalkan P(x) : “x = x2 “. Bila semesta pembicaraan adalah semua bilangan 
bulat, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut, berikan alasannya ! 
a. P(0)   b. P(1)   c. P(2) 
d. P(-1)   e. ∃x P(x)   f. ∀x P(x). 
 
5. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut jika semesta pembicaanya 
adalah semua bilangan real. Berikan alasannya! 
a. ∃x (x2 = x)       b. ∃x (x2 = -1) 
c. ∀x ∃y (x2 = y)      d. ∀x ∃y (x = y2)  
e. ∃x ∀y (xy = 0)      f. ∃x ∃y (x + y ≠ y + x) 
g. ∀x≠0 ∃y (xy = 1)      h. ∃x ∀y≠0 (xy = 1). 
 
  
 

==== the end === 
 
 
    


