
SOAL-SOAL UNTUK TUGAS 
MATA KULIAH  : LOGIKA MATEMATIKA,  
TOPIK   : PENALARAN dan INFERENSI 
JURUSAN   : TEKNIK INFORMATIKA FT UNMUH PONOROGO 
 
PETUNJUK : 
1. Tugas ini sebagai pengganti kuliah Selasa, 23 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 selasa, 23 Desember 2008 pk. 7.00 – 10.00 WIB 
    kepada Ibu 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. Buktikan validitas argumen berikut ? 

 a)   p    b) p  q 
      p  q         q  r 

∴ q     ∴ p  r. 
 

c) p ∨ q  d)  p ∨ q 
    ¬ p        ¬p ∨ r 

              ∴ q        ∴q ∨r 
 

 
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.  Tunjukkan tahap demi tahap bahwa hipotesis berikut: 
 “Jika anda mengirm saya e-mail maka saya akan menyelesaikan 
penulisan program”, “ Jika anda tidak mengirim saya e-mail maka saya akan 
tidur lebih awal”, Jika saya tidur lebih awal maka saya akan bangun dengan 
segar” 
 



Menghasilkan kesimpulan: “Jika saya tidak menyelesaikan penulisan program 
maka saya akan bangun dengan segar” 
 
4.  Tariklah kesimpulan yang diberikan oleh premis berikut. Berikan alasan 
dengan menyebutkan aturan apa yang digunakan. 
 

a) “Jika saya bermain hoki maka saya akan sakit besok harinya”. “Saya akan 
menggunakan pusaran air jika saya sakit”. “ Saya tidak menggunakan 
pusaran air” 

b) “Semua serangga mempunyai enam kaki”. “Capung adalah serangga”. 
“Laba-laba tidak mempunyai enam kaki”. “Laba-laba memakan capung”. 

c) “Semua makanan yang sehat untuk dimakan rasanya tidak enak”. “Tahu 
sehat untuk dimakan”. “Anda hanya makan makanan yang rasanya enak”. 
“ Anda tidak makan tahu”. “Burger keju tidak sehat untuk dimakan”. 

 
       

5.  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? 

 
 

--the end-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


