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Kemampuan bernalar telah ditetapkan sebagai tujuan nomor 2 pelajaran matematika 
di SMA dan SMK (Depdiknas, 2006). Bagi setiap Guru Matematika, amanah tersebut 
harus ditunaikan dengan seluruh daya dan kekuatan yang ada. Secara khusus, 
penalaran dapat dipelajari dengan mempelajari Logika dan secara umum dapat 
dipelajari dengan mempelajari Matematika, Bahasa Indonesia atau Sains. Logika 
sendiri merupakan bagian dari matematika. Pembelajaran Logika di Bahasa Indonesia 
dikenal dengan Argumentasi. Keempat hal tersebut, yaitu: (1) penalaran, (2) logika, (3) 
argumentasi, dan 4) matematika sangatlah penting untuk kemajuan setiap bangsa di 
dunia ini. Pernyataan berkuantor merupakan salah satu topik logika yang cukup 
penting; namun sebagian siswa mengalami kesulitan mempelajarinya; sehingga 
naskah berikut diharapkan dapat membantu para guru matematika mengatasi 
permasalahan tersebut.  
 
Pengertian Pernyataan Berkuantor 
 
Perhatikan tiga kalimat matematika berikut. Apa yang Anda ketahui tentang 
perbedaan dua kalimat ini? 

1). 3 + 4 = 6 

2). x2 – 5x + 6 = 0, x∈A 

 
Kalimat nomor 1) jelas bernilai salah, seharusnya 3 + 4 = 7; sedangkan kalimat 
nomor 2) belum dapat ditentukan nilai kebenarannya sebelum peubah atau variabel 
x-nya diganti dengan salah satu anggota semesta pembicaraannya. Karenanya, 
kalimat pertama dikategorikan sebagai pernyataan. Pernyataan sendiri didefinisikan 
sebagai kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Sedangkan kalimat 
nomor 2) dikategorikan sebagai kalimat terbuka, karena tidak memenuhi definisi 

tersebut di atas. Kalimat terbuka nomor 2) yaitu: x2 – 5x + 6 = 0 ⇔ (x − 2)(x − 3) = 0 

dengan syarat x∈A akan bernilai benar hanya jika peubahnya diganti dengan x = 2 
atau x = 3. Artinya, hanya ada dua anggota bilangan asli A yang jika digantikan atau 
disubstitusikan ke kalimat terbuka nomor 2) akan menyebabkan kalimat terbuka 
tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Perhatikan sekarang tiga kalimat di 
bawah ini yang didapat dari tiga kalimat nomor 2) di atas dengan penambahan kata-
kata tertentu.  
 

1. Untuk setiap bilangan asli x, berlaku x2 – 5x + 6 = 0. 

2. Terdapat bilangan asli x sedemikian sehingga x2 – 5x + 6 = 0. 

3. Tidak ada bilangan asli x, sedemikian sehingga x2 – 5x + 6 = 0. 

 

Kalimat nomor 1), yaitu: “Untuk setiap bilangan asli x, akan berlaku x2 – 5x + 6 = 0,” 

harus bernilai salah karena untuk x = 1 misalnya, kalimat matematika nomor 1) 
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tersebut menjadi: 12 – 5×1 + 6 = 2 yang jelas tidak sama dengan 0 sehingga kalimat 
nomor 1) bernilai salah. Kalimat nomor 2), yaitu: “Terdapat bilangan asli x, 

sedemikian sehingga x2 – 5x + 6 = 0.” jelas bernilai benar. Alasannya, untuk x = 2 

atau x = 3 kalimat matematika tersebut menjadi bernilai benar. Terakhir, kalimat 

nomor 3), yaitu: “Tidak ada bilangan asli x, sedemikian sehingga x2 – 5x + 6 = 0.” 

Jelas bernilai salah karena kenyataannya ada dua bilangan, yaitu x = 2 atau x = 3, 
yang menyebabkan kalimat matematika nomor 3) tersebut menjadi benar 
 
Tiga contoh di atas menunjukkan bahwa terhadap suatu kalimat terbuka dapat 
ditambahkan kata-kata berikut: 
 

(1) “Untuk semua x … ” atau “Untuk setiap x … ”; 
(2) “Beberapa x … ”; “Terdapat x … ”; ataupun “Ada x …”; dan 

(3) “Tidak ada x … .” 
 
Dengan penambahan kata-kata tersebut di atas, suatu kalimat terbuka yang asalnya 
tidak atau belum memiliki nilai kebenaran lalu berubah menjadi kalimat yang 
bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Karena itulah Wheeler (1977:23) 
menyatakan: “Quantifiers are most useful in rewriting assertions that cannot be 
classified as true or false … so that they can be classified either as true or false.” yang 
dapat diterjemahkan menjadi: “Kuantor sangat berguna dalam mengubah kalimat 
yang tidak dapat dinyatakan bernilai benar atau salah … sedemikian sehingga 
kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang bernilai benar saja atau 
salah saja.” Ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal (kuantor umum) yang 
menggunakan kata “untuk setiap” atau “untuk semua”; serta kuantor eksistensial 
(kuantor khusus) yang menggunakan kata “beberapa”, “terdapat’” atau “ada”. 
Sedangkan kuantor “tidak ada x” dapat diubah ke bentuk “semua x tidak” atau 
“setiap x tidak”. Secara lengkap kedua macam kuantor tersebut akan dibahas pada 
bagian berikut ini. 

 
Kuantor Universal  
 

Kuantor jenis ini mempunyai lambang ∀ dan dibaca “untuk setiap” atau “untuk 

semua”. Misalkan p(x) adalah suatu kalimat terbuka, pernyataan ∀x.p(x) dibaca 
“untuk setiap x berlaku p(x)” atau “untuk semua x berlaku p(x)”. Berikut ini adalah 
contoh pernyataan berkuantor universal.  
 

‘Semua artis adalah cantik.’ 
 
Pernyataan berkuantor universal di atas menggambarkan adanya dua himpunan, 
yaitu himpunan artis dan himpunan orang cantik. Di samping itu, pernyataan tadi 
menjelaskan tentang semua artis namun tidak menjelaskan tentang semua orang 
cantik. Dengan kata lain, pernyataaan itu hanya menjelaskan bahwa setiap anggota 
himpunan artis adalah merupakan anggota himpunan orang cantik, namun 
pernyataan itu tidak menjelaskan bahwa setiap anggota himpunan orang cantik 
adalah merupakan anggota himpunan artis. Hal terpenting yang pada akhirnya 
didapat, pernyataan berkuantor: “Semua artis adalah orang cantik,” menunjukkan 
bahwa pernyataan tersebut akan bernilai benar hanya jika himpunan artis harus 
termuat atau menjadi himpunan bagian dari himpunan orang cantik.  
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Tentunya, pernyataan “Semua artis adalah cantik,” ini akan bernilai benar jika telah 
ditentukan kriteria artis dan kriteria cantik serta dapat ditunjukkan bahwa setiap 
artis yang merupakan anggota himpunan artis adalah cantik. Namun pernyataan 
berkuantor universal tadi akan bernilai salah jika dapat ditunjukkan adanya satu 
atau beberapa orang yang dapat dikategorikan sebagai artis namun ia tidak termasuk 
pada kriteria cantik. Contoh yang menunjukkan salahnya suatu pernyataan 
berkuantor universal ini disebut dengan counterexample atau contoh sangkalan; 
sebagaimana dinyatakan Clemens, O’daffer, dan Cooney (1984: 49) berikut: “A 
counterexample is a single example that shows a generalization to be false ” 
 
Jika pernyataan berkuantor universal, seperti “Semua artis adalah cantik” adalah 
bernilai benar maka pernyataan itu dapat ditunjukkan dengan diagram Venn berikut. 
Sebagaimana dijelaskan di bagian depan, himpunan artis A harus termuat atau 

menjadi himpunan bagian dari himpunan manusia cantik C; atau A ⊂ C. Namun, A 
dan C bisa saja sama atau A = C. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Berdasarkan Diagram Venn di atas, para siswa diharapkan dapat menyimpulkan 
bahwa suatu pernyataan berkuantor universal dapat diubah menjadi suatu implikasi. 
Pada contoh di atas, pernyataan berkuantor universal: “Semua artis adalah cantik.” 
adalah ekivalen dengan implikasi: “Jika x adalah artis maka x adalah cantik.” 

 
Pernyataan berkuantor dengan kata awal “Tidak ada… .” dapat diubah ke bentuk 
pernyataan berkuantor universal. Contohnya, jika pernyataan berkuantornya adalah: 
“Tidak ada murid SMU yang senang mendapat nilai ulangan jelek,” maka pernyataan 
tersebut dapat diubah menjadi pernyataan berkuantor universal: “Semua murid SMU 
tidak senang mendapat nilai ulangan jelek.”  
 
Kuantor Eksistensial 
 

Kuantor jenis ini mempunyai lambang ∃ dan dibaca “beberapa”, “terdapat”, atau 

“ada”. Jika dimisalkan p(x) adalah suatu kalimat terbuka maka ∃x.p(x) dibaca “untuk 
beberapa x berlaku p(x)” atau “ada x sedemikian sehingga berlaku p(x)”. Berikut ini 
adalah contoh pernyataan berkuantor eksistensial. 
 

“Ada pria yang berkacamata,” 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya himpunan manusia sebagai himpunan 
semestanya (E), adanya himpunan pria (P), serta adanya himpunan manusia yang 
berkacamata (B). Jika pernyataan berkuantor eksistensial “Ada pria yang 
berkacamata,” bernilai benar maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan akan adanya 
anggota pada himpunan semesta (minimal satu anggota) yang merupakan anggota 
himpunan pria dan juga merupakan anggota manusia yang berkacamata. Artinya, 

M 

A 
C 

M = {semua manusia}  
A = {artis}  

C = {cantik} 
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kedua himpunan tersebut tidak saling asing (saling lepas). Dengan demikian, P∩B ≠ 

φ , yang dapat ditunjukkan dengan Diagram Venn berikut. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Berdasar Diagram Venn di atas yang menunjukkan P∩B ≠ φ , maka pernyataan 

berkuantor eksistensial dapat dinyatakan dalam bentuk konjungsi. Contohnya, 
pernyataan berkuantor eksistensial: “Ada pria yang berkacamata,” adalah sama 
dengan konjungsi berikut: “Ada x sedemikian sehingga x adalah pria dan x adalah 
berkacamata”. 
 
Negasi Pernyataan Berkuantor 
 
Perlu diingatkan bahwa suatu pernyataan p yang bernilai benar akan menyebabkan 
negasinya (dengan notasi ~p) bernilai salah, namun jika p bernilai salah maka 
negasinya (dengan notasi ~p) akan bernilai benar seperti ditunjukkan tabel kebenaran 
pernyataan p dan negasinya di bawah ini. 
 

p ~p 

B 
S 

S 
B 

 
Dengan demikian jelaslah bahwa negasi pernyataan berkuantor adalah pernyataan 
lain yang bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah dan akan bernilai 
salah jika pernyataan awalnya bernilai benar. Kesimpulan inilah yang menjadi dasar 
penentuan negasi atau ingkaran suatu pernyataan berkuantor. Bagian berikut ini 
akan membahas tentang negasi atau ingkaran pernyataan berkuantor, dimulai 
dengan negasi pernyataan berkuantor universal dan diikuti dengan negasi pernyataan 
berkuantor eksistensial.  
 
Perhatikan pernyataan berkuantor r berikut: 
 

r : Semua Guru Indonesia sudah bersertifikasi. 
 
Di dalam kehidupan nyata sehari-hari, jika ada orang yang menyatakan di depan 
Bapak atau Ibu Guru bahwa “Semua Guru Indonesia bersertifikasi”, apa yang Bapak 
atau Ibu akan lakukan? Mungkin Bapak atau Ibu akan menyatakan “Yang benar 
saja, masak semua guru sudah bersertifikasi?” Hal ini menunjukkan bahwa satu 
orang gurupun yang tidak termasuk kategori kaya dapat dijadikan dasar untuk 
mengingkari atau menegasikan pernyataan berkuantor tadi. Dengan demikian, negasi 
dari pernyataan berkuantor universal tadi adalah pernyataan berkuantor eksistensial 
yang dapat dipenuhi oleh minimal satu orang saja yang tidak memenuhi kriteria 
bersertifikasi tadi. Dengan demikian, negasi atau ingkaran “Semua Guru Indonesia 
bersertifikat.” adalah pernyataan berkuantor eksistensial yang tidak memenuhi 

E 
B P E = {semua manusia}  

P = {semua pria}  

B = {semua orang berkacamata}. 
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kriteria bersertifikasi tersebut, yaitu “Beberapa (atau terdapat) Guru Indonesia yang 
tidak bersertifikasi.” 
 
Dengan cara sama, negasi atau ingkaran dari pernyataan berkuantor universal 
“Semua bilangan jika dibagi 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri,” dengan nilai 
benar adalah pernyataan berkuantor eksistensial “Beberapa (ada atau terdapat) 
bilangan jika dibagi 1 akan tidak menghasilkan bilangan itu sendiri.” Yang bernilai 
salah. Negasi atau ingkaran dari “Semua bunga indah” adalah “Tidak benar bahwa 
semua bunga indah” atau “Beberapa bunga tidak indah”. Dengan menggunakan 

simbol akan didapat bahwa negasi dari “∀x (x2 ≥ 0)” adalah “∃x (x2 < 0)”. Secara umum 
negasi pernyataan kuantor universal dapat dinyatakan dalam tabel berikut. 

 

Pernyataan Negasi 

∀x p(x) ~ (∀x p(x)) ≡ ∃x ~p(x) 

 
Berikut ini adalah pembahasan mengenai negasi pernyataan berkuantor eksistensial. 
Contoh pernyataan berkuantor eksistensial adalah:  
 

“Beberapa Guru Indonesia memiliki hutang.” 
 
Pernyataan ini jelas bernilai benar. Lalu, bagaimana dengan negasi pernyataan 
berkuantor eksistensial tersebut? Yang perlu diingat, karena pernyataan tersebut 
bernilai benar, maka negasinya harus bernilai salah.  
 
Jika ada orang yang menyatakan bahwa negasinya adalah: “Semua Guru Indonesia 
memiliki hutang;” maka pernyataan ini masih mungkin untuk bernilai benar juga 
seperti nilai pernyataan awal. Sebagai akibatnya, pernyataan tersebut tidak mungkin 
menjadi negasinya. Lalu, jika ada orang yang menyatakan bahwa negasinya adalah: 
“Beberapa Guru Indonesia tidak memiliki hutang;” maka pernyataan ini, seperti 
pernyataan sebelumnya, masih mungkin untuk bernilai benar juga. Akibatnya, 
pernyataan tersebut tidak mungkin menjadi negasinya. Karena kedua pernyataan 
berkuantor tersebut bukanlah negasinya, maka masih tersisa satu pernyataan 
berkuantor lainnya yang akan menjadi negasinya, yaitu: “Semua Guru Indonesia 
tidak memiliki hutang.”  
 
Pernyataan berkuantor “Beberapa Guru Indonesia memiliki hutang.” di atas dapat 
digambarkan dengan Diagram Venn berikut yang menunjukkan adanya (paling 
sedikit satu anggota) dari himpunan Guru Indonesia (G) yang sekaligus merupakan 
anggota dari himpunan orang-orang memiliki hutang (K). 

 
 
 

 
 
 
 
Berdasar Diagram Venn di atas, dapatlah disimpulkan bahwa negasi pernyataan 
“Beberapa Guru Indonesia memiliki hutang” adalah bukan “Semua Guru Indonesia 
memiliki hutang”, dan juga bukan “Beberapa Guru Indonesia tidak memiliki hutang”. 
Alasannya, dua pernyataan terakhir ini dapat bernilai benar juga, padahal yang akan 

 

K 
G 

E 
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dicari adalah pernyataan yang bernilai salah. Berdasar Diagram Venn di atas, 
dapatlah disimpulkan bahwa negasi “Beberapa Guru Indonesia memiliki hutang” 
dengan nilai benar adalah ‘semua’ Guru Indonesia harus tidak termasuk himpunan 
K. Dengan kata lain, semua anggota G harus tidak menjadi anggota K sebagaimana 
ditunjukkan Diagram Venn berikut. 
 

 
 
 
 
 
 

Dengan cara sama, negasi atau ingkaran dari pernyataan berkuantor: “Beberapa 
segitiga merupakan segitiga siku-siku samakaki,” adalah “Semua segitiga tidak ada 
yang merupakan segitiga siku-siku samakaki.” Dengan menggunakan simbol akan 

didapat bahwa negasi dari “∃x.p(x)” adalah “∀x.~p(x)”. Secara umum negasi 
pernyataan kuantor eksistensial dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

Pernyataan Negasi 

∃x p(x) ~ (∃x p(x) ≡ ∀x ~p(x) 

 
Demikian gambaran umum proses didapatkannya teori-teori yang terkait dengan 
pernyataan berkuantor. Harapannya, dengan pengetahuan tersebut, proses 
pembelajaran pernyataan berkuantor di kelas tidak hanya ke arah penghafalan 
rumus saja, namun proses pembelajarannya akan lebih ke arah pemahaman. Dengan 
cara seperti itu, sangatlah diharapkan kemampuan bernalar para siswa akan 
meningkat dengan tajam sebagaimana dituntut oleh tujuan nomor 2 pelajaran 
matematika di SMA dan SMK yaitu meningkatkan kemampuan bernalar.  
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