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1. Semua gajah mempunyai belalai. 

2. Dumbo seekor gajah. 

3. Dengan demikian, Dumbo memiliki belalai. 

 

VALID ?? 



1. Semua mahasiswa pasti pandai. 

2. Dekisugi seorang mahasiswa. 

3. Dengan demikian, Dekisugi pandai. 

 

A=Semua mahasiswa pasti pandai. 

B=Dekisugi seorang mahasiswa. 

C=Dekisugi pasti pandai. 

 

(A^B)C 



1. Jika Shizuka seorang mahasiswa, maka ia 
pasti pandai. 

2. Nobita seorang mahasiswa. 
3. Dengan demikian, ia pasti pandai. 

 

 BC   premis 1 
 B   premis 2 
 C   kesimpulan 

 

((BC)^B)C 



1. Jika Shizuka seorang mahasiswa, maka ia 
pasti pandai. 

2. Nobita seorang mahasiswa. 

3. Dengan demikian, ia pasti pandai. 

 

 Siapakah “ia” yang berada pada kesimpulan? 
Apakah Shizuka atau Nobita? 



1. Setiap kucing mempunyai ekor. 

2. Tom adalah seekor kucing. 

3. Dengan demikian, Tom memiliki ekor 

 



1. Setiap lelaki hidup abadi. 

2. Socrates adalah seorang lelaki. 

3. Dengan demikian, Socrates hidup abadi. 

 



1. Nobita menyukai Shizuka. 

2. Pria yang menyukai Shizuka pasti menyukai Jaiko. 

3. Nobita hanya menyukai wanita cantik. 

4. Dengan demikian, Jaiko adalah wanita cantik. 



 Banyak argumen logis yang tidak bisa 
diselesaikan pembuktian validitasnya dengan 
logika proposisional.  

 Untuk itu, kemudian dikembangkan logika 
predikat untuk mengatasi masalah tersebut. 



1. Semarang ibukota jawa tengah 
2. X adalah binatang berkaki empat, X={kuda, burung, ular, 

singa} 
 

 Untuk semua/setiap x, x adalah binatang berkaki empat. 
 Terdapat binatang x, dimana x adalah binatang berkaki 

empat. 
 

 Quantifier 
◦ semua……..,  
◦ setiap………,  
◦ beberapa……..,  
◦ terdapat……..,  
◦ ada…….. 



 setiap objek dalam semestanya mempunyai 
sifat kalimat yang menyatakannya. 

 sesuatu bernilai benar untuk semua 
individual-individualnya 

 Symbol : ∀ 
◦ ”semua”, ”setiap” 

◦ ”every people”, ”all people”, ”anybody”, “each 
people”,etc 



Semua gajah mempunyai belalai 

 

 Predikat : mempunyai belalai = B 

 G(x)B(x) = “Jika x adalah gajah, maka x 
mempunyai belalai” 

 

 (∀x)(G(x)B(x)) = “Untuk semua x, jika x 
adalah gajah, maka x mempunyai belalai” 

 



Setiap mahasiswa harus belajar dari buku teks 

 Predikat : harus belajar dari buku teks = B 

 B(x) = x harus belajar dari buku teks 

 (∀x) Bx = Untuk setiap x, x harus belajar dari 
buku teks 

 

 (∀x)(M(x)  B(x)) = Untuk setiap x, jika x 
mahasiswa, maka x harus belajar dari buku 
teks 



Semua mahasiswa harus rajin belajar 

1. Carilah lingkup (scope) dari kuantor 
universalnya. 

◦ Jika x adalah mahasiswa, maka x harus rajin belajar 

◦ mahasiswa(x)  harus rajin belajar(x) 

2. Berilah kuantor universal di depannya 
◦ (∀x)(mahasiswa(x) harus rajin belajar(x)) 

3. Ubahlah menjadi suatu fungsi 
◦ (∀x)(M(x)  B(x)) 



 menunjukkan bahwa diantara objek-objek 
(term–term) dalam semestanya, paling sedikit 
ada ada satu term/objek yang memenuhi 
sifat kalimat yang menyatakannya 
◦ “Terdapat…..”, “Beberapa x bersifat…..”, “Ada……”, 

“Paling sedikit ada satu x………” 

◦ ”some”,” there is”, ”at least one” 

 Symbol : ∃ 



Ada pelajar yang memperoleh beasiswa berprestasi 

1. Carilah scope dari kuantor-kuantor 
eksistensialnya 

◦ Ada x yang adalah pelajar, dan x memperoleh beasiswa 
berprestasi 

◦ Pelajar(x) ^ memperoleh beasiswa berprestasi(x) 

2. Berilah kuantor eksisitensial di depannya 
◦ (∃x) (Pelajar(x) ^ memperoleh beasiswa berprestasi(x)) 

3. Ubahlah menjadi suatu fungsi. 
◦ (∃x)(P(x) ^ B(x)) 



 Jika pernyataan memakai kuantor universal 
(∀), maka digunakan perangkai implikasi (), 
yaitu “Jika semua......maka.....” 

 Jika pernyataan memakai kuantor eksistensial 
(∃), maka digunakan perangkai konjungsi (^), 
yaitu “Ada...yang...dan....”. 



 (x) p(x)   =  (y) p(y) 
 (y) q(y)   =  (x) q(x) 

 

 (x) p(x)   =  (y) ¬p(x) 
 (y) q(y)   =  (x) ¬q(y) 

 

 



 Semua harimau adalah pemangsa 

 Ada harimau hidup di Kebun Binatang 
Ragunan 

 Hanya harimau yang mengaum 

 Ada harimau memangsa kijang 

 Beberapa harimau hidup di India 

 

 



 Misalkan B(x) = “x belajar lima jam per hari 
selama kuliah” 

 Universe of discourse untuk x = semua 
mahasiswa 

 Tentukan 
◦ (∃x) B(x) 

◦ (∃x) ¬B(x) 

◦ (∀x) B(x) 

◦ (∀x) ¬B(x) 

 



 Semua pejuang kemerdekaan Indonesia 
adalah gagah berani 

 Beberapa ahli sejarah mengakui kalau Untung 
Surapati adalah pejuang yang gagah berani 

 Untuk setiap pahlawan ada musuh yang harus 
dibasmi 

 Semua orang mengakui Spiderman adalah 
pahlawan 

 Kertanegara adalah raja Singosari yang 
pemberani 


