
SOAL-SOAL UNTUK TUGAS 
MATA KULIAH  : FONDASI MATEMATIKA,  
TOPIK   : ARGUMEN 
JURUSAN   : PEND MATEMATIKA FKIP UNMUH PONOROGO 
 
PETUNJUK : 
1. Tugas ini sebagai pengganti kuliah Senin, 1 Desember 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 senin, 1 Desember 2008 pk. 13.00 – 16.00 WIB 
    kepada TU Fakultas. Pengumpulan di luar jam dan tempat yang telah 
    ditentukan ini tidak diterima. 
5. Bila tugas ini sudah dikumpulkan anda berhak menandatangani presensi 
    kuliah. 
 
INSTRUKSI : Pelajari dan pahami materi “ARGUMEN BERSYARAT” melalui 
bahan kuliah ini, kemudian kerjakan soal-soal berikut : 
 

1. Temukan premis dan kesimpulan untuk masing-masing penalaran berikut, 
kemudian sajikan dalam bentuk simbol logika (gunakan lambang untuk 
pernyataan dan konektivitas), dan simpulkan apakah penalaran ini valid? 

 
a. Rachelle brilian atau dia mempunyai kepribadian terpuji. Jika dia 

mempunyai kepribadian terpuji maka dia seorang aktivis sosial. Jadi, 
Rachelle seorang brilian atau dia seorang aktivis sosial. 

b. Jika Bessie seekor kambing, maka ia mengembek. Bessie bukan 
kambing. Jadi, Bessie tidak mengembek.  

c. Bila Lee Wong seorang mahasiswa maka dia cerdas. Jika Lee Wong 
cerdas maka ia belajar logika. Jadi, jika Lee Wong mahasiswa maka ia 
belajar logika. 

 
2. Periksalah, apakah penalaran berikut valid, berikan alasan : 

a). p  ∨ q   b).   p ∨ q  c).  p → q 
         ¬ p          p        ¬ p 
   ∴ q                               ∴¬ q       ∴ q 
 
d)  ¬(p∧q)  e)  p →q 
        p        q →p 
    ∴ ¬q    ∴ p ∧q 

 
 

3. Untuk setiap kesimpulan berikut, tentukan apakah argumennya valid ? 
(berikan alasan!) 

 



Premis 1 : Jika Alice lulus matematika maka begitu juga Bob. 
Premis 2 : Jika Bob lulus matematika maka begitu juga Alice. 
 
Kesimpulan : 
a. Alice dan Bob keduanya lulus matematika. 
b. Alice lulus matematika jika dan hanya jika Bob lulus matematika. 

 
 

4. Perhatikan deskripsi berikut : 
Ketika pertama kali seorang astronot mendatangi planet Mars kembali ke 
Bumi, ia diminta memberikan gambaran penduduk yang menghuni “planet 
merah” tersebut. Karena dalam kondisi tidak stabil, astronot tersebut 
memberikan jawaban yang benar tetapi membingungkan. 
 “Ini suatu kebenaran bahwa jika orang Mars berwarna hijau maka 
mereka mempunyai tiga kepala atau kalau tidak, mereka tidak dapat 
terbang. Selain itu, juga benar bahwa mereka berwarna hijau jika dan 
hanya jika mereka tidak mempunyai tiga kepala.” 
 
Dengan asumsi semua orang Mars mirip satu sama lainnya dan mereka 
mempunyai paling sedikit satu dari tiga ciri yang disebutkan diatas,  
 Apakah orang Mars mempunyai tiga kepala? 
 Apakah mereka berwarna hijau? 
 Dapatkah mereka terbang? 

 
 
 

5. Tiga orang Stanley, Bing dan Walter memutuskan untuk membentuk grup 
band – namanya “Tiga Buah”. Mereka mempunyai suara bagus dan dapat 
memainkan gitar atau keyboard. Penalarannya sebagai berikut : 
“Jika Stanley dan Walter keduanya dapat memainkan gitar maka begitu 
juga Bing. Jika Bing tidak dapat main gitar maka Walter dapat main gitar. 
Jika Walter dapat memainkan keyboard maka Stanley tidak dapat 
memainkanya. Salah satu diantara Stanley atau Bing dapat main gitar.”  
 
Siapa diantara mereka yang dapat memainkan kedua alat musik tersebut? 
Berikan alasannya!    


