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Wardaya College Departemen Matematika

Implikasi

01-02-02

Part I

Mudah

1. Diketahui pernyataan p : Jonathan rajin belajar dan q : ia akan naik kelas. Pernyataan ∼ p→ q adalah....

(a) Jika Jonathan rajin belajar maka ia akan naik kelas

(b) Jika Jonathan rajin belajar maka ia tidak akan naik kelas

(c) Jika Jonathan tidak rajin belajar, maka ia akan naik kelas

(d) Jika Jonathan tidak rajin belar, maka ia tidak akan naik kelas

(e) Jika Jonathan tidak naik kelas, maka ia tidak rajin belajar

2. Diketahui pernyataan p : Andi juara kelas, q : Ia mendapatkan hadiah, dan r : Ibu bahagia. Pernyataan
�Jika Andi tidak mendapatkan hadiah ,maka ia tidak naik kelas dan Ibu tidak bahagia� dapat dinyatakan
dengan....

(a) (∼ p→∼ q)∨ ∼ r

(b) (∼ q →∼ p)∨ ∼ r

(c) (∼ q →∼ p)→∼ r

(d) (∼ p→∼ q)→∼ r

(e) (∼ q →∼ p)∧ ∼ r

3. Pernyataan �Jika Rina lulus ujian, maka ia akan kawin� senilai dengan....

(a) Jika Rina lulus, maka ia akan kawin

(b) Jika Rina tidak lulus ujian, maka ia akan kawin

(c) Jika Rina tidak lulus ujian, maka ia tidak kawin

(d) Jika Rina kawin, maka ia lulus ujian

(e) Jika Rina tidak kawin, maka ia tidak lulus ujian

4. Ingkaran dari pernyataan �Jika saya rajin belajar maka saya tidak lulus SBMPTN� adalah....

(a) Saya rajin belajar dan saya tidak lulus SBMPTN

(b) Saya rajin belajar dan saya lulus SBMPTN

(c) Saya tidak rajin belajar atau saya lulus SBMPTN

(d) Saya rajin belajar dan saya lulus SBMPTN

(e) Saya tidak rajin belajar dan saya tidak lulus SBMPTN

5. Diberikan pernyataan �Jika x = 2, maka x2 = 4, ingkaran dari pernyataan ini adalah....

(a) x 6= 2 dan x2 = 4

(b) x = 2 dan x2 6= 4

(c) x 6= 2 dan x2 < 4

(d) x = 2 dan x2 = 4

(e) x 6= 2 dan x2 6= 4

021-29336036 / 0816950875 1 www.wardayacollege.com



W
ar
da
ya
C
ol
le
ge

Wardaya College Departemen Matematika

Part II

Sedang

1. Jika ∼ p menyatakan ingkaran p, dan ∼ q menyatakan ingkaran q, maka p→ q senilai dengan...

(a) q → p

(b) ∼ q →∼ p

(c) ∼ p→∼ q

(d) ∼ p ∧ q

(e) ∼ q → p

2. Jika p bernilai benar dan q benar , maka pernyataan yang benar berikut ini adalah...

(a) p∨ ∼ q →∼ p∧ ∼ q

(b) p ∨ q →∼ q

(c) p ∧ q →∼ q

(d) p ∧ p→∼ p

(e) ∼ p∨ ∼ q → q

3. Pernyataan �Jika saya rajin, maka saya lulus�, mempunyai nilai kebenaran yan sama dengan pernyataan....

(a) Saya tidak rajin atau saya lulus

(b) Jika saya tidak rajin, maka saya tidak lulus

(c) Jika saya tidak lulus, maka saya rajin

(d) Saya rajin dan saya lulus

(e) Saya tidak rajin dan saya tidak lulus

4. Jika pernyataan p bernilai benar dan q bernilai salah maka pernyataan yang bernilai salah adalah...

(a) ∼ p↔ q

(b) ∼ p∨ ∼ q

(c) q ∨ p

(d) ∼ q ∧ p

(e) p→ q

5. Pernyataan � Jika Persib menang, maka semua bobotoh senang � ekuivalen dengan...

(a) Jika Persib menang, maka semua bobotoh tidak senang

(b) Jika Persib menang, maka ada bobotoh yang tidak senang

(c) Jika ada bobotoh yang tidak senang, maka persib tidak menang

(d) Jika Persib tidak menang, maka semua bobotoh tidak senang

(e) Jika semua bobotoh tidak senang, maka Persib tidak menang
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Wardaya College Departemen Matematika

Part III

Sukar

1. Pernyataan ∼ p→ q mempunyai nilai kebenaran sama dengan....

(a) p→ q

(b) p ∧ q

(c) ∼ q → p

(d) ∼ q →∼ p

(e) p→∼ q

2. Pernyataan yang ekuivalen dengan dengan �Jika x bilangan genap, maka x habis dibagi 2 � adalah....

(a) Jika x bukan bilangan genap, maka x tidak habis dibagi 2

(b) Jika x habis dibagi 2, maka x bukan bilangan genap

(c) x bukan bilangan genap atau x habis dibagi 2

(d) Jika x habis dibagi 2, maka x bilangan genap

(e) Jika x tidak habis dibagi 2, maka x bilangan genap

3. Negasi dari pernyataan � Jika hari ini ulangan matematika dibatalkan, maka semua murid tidak senang�
adalah....

(a) Hari ini ulangan matematika tidak dibatalkan dan semua murid senang

(b) Hari ini ulangan matematika tidak dibatalkan, semua murid tidak senang

(c) Hari ini ulangan matematika, dibatalkan, dan beberapa murid tidak senang

(d) Hari ini ulangan matematika tidak dibatalkan dan beberapa murid senang

(e) Hari ini ulangan matematika dibatalkan dan beberapa murid senang

4. Diberikan empat pernyataan p, q, r dan s. Jika tiga pernyataan berikut benar dan s pernyataan salah, maka
pernyataan berikut :

(1) p→ q

(2) q → r

(3) r → s

yang salah adalah....

(a) ∼ p

(b) ∼ q

(c) ∼ r

(d) p ∧ r

(e) p∨ ∼ r

5. Apabila benar �Setiap siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi adalah siswa yang pandai� maka disim-
pulkan...

(1) Jika Dadang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka dadang bukan siswa pandai

(2) Jika Dadang adalah siswa pandai, maka dadang melanjutkan ke perguruan tinggi

(3) Jika Dadang melanjutkan ke perguruan tinggi, maka dadang bukan siswa yang pandai

(4) Jika Dadang bukan siswa yang pandai, maka dadang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi
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