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SOAL MATEMATIKA IPA  

UJIAN NASIONAL 2014 – 2013 

LOGIKA MATEMATIKA 
 

1. UN 2014 

 Diketahui premis-premis berikut: 

1. Jika semua pejabat Negara tidak korupsi, maka Negara tambah maju. 

2. Negara tidak tambah maju atau rakyat makmur. 

3. Rakyat tidak makmur. 

Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah.... 

A. Semua pejabat Negara tidak korupsi. 

B. Semua pejabat Negara korupsi. 

C. Beberapa pejabat Negara korupsi. 

D. Semua pejabat Negara korupsi. 

E. Korupsi tidak merajalela 

2. UN 2014 

Pernyataan “Jika pejabat Negara jujur maka semua rakyat hidup sejahtera” setara dengan 

pernyataan.... 

A. Jika pejabat Negara tidak jujur, maka semua rakyat tidak hidup sejahtera. 

B. Jika pejabat Negara tidak jujur, maka ada rakyat yang hidupnya tidak sejahtera. 

C. Jika ada rakyat hidup tidak sejahtera, maka pejabat Negara tidak jujur. 

D. Pejabat Negara tidak jujur dan semua rakyat hidup sejahtera. 

E. Pejabat Negara jujur atau semua rakyat hidup sejahtera. 

3. UN 2014 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1 : Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik 

Premis 2 : Jika harga bahan pokok naik, maka beberapa orang tidak senang 

Premis 3 : Semua orang senang 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah....  

A. Harga BBM naik. 

B. Harga BBM tidak naik. 

C. Harga BBM tidak naik atau beberapa orang tidak senang. 

D. Harga bahan pokok naik dan beberapa orang tidak senang. 

E. Jika harga BBM naik maka beberapa orang tidak senang. 

4. UN 2014 

Pernyataan “jika beberapa siswa tawuran maka orangtua khawatir” setara dengan.... 

A. Jika beberapa siswa tidak tawuran maka orangtua tidak khawatir. 

B. Jika orangtua tidak khawatir maka semua siswa tidak tawuran. 

C. Jika orangtua khawatir maka beberapa siswa tawuran. 

D. Beberapa siswa tuwuran dan orangtua tidak khawatir. 

E. Beberapa siswa tidak tuwuran atau orangtua tidak khawatir. 

5. UN 2014 

Diketahui tiga buah premis sebagai berikut: 

1. Jika saya rajin, maka saya lulus ujian. 

2. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah. 

3. Saya tidak mendapat hadiah. 
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Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah.... 

A. Saya tidak lulus ujian. 

B. Saya rajin. 

C. Saya tidak rajin. 

D. Saya lulus ujian. 

E. Saya rajin tetapi tidak lulus ujian. 

6. UN 2014 

Pernyataan “jika pejabat Negara bijaksana maka semua rakyat bahagia” setara dengan 

pernyataan.... 

A. Jika pejabat Negara tidak bijaksana, maka semua rakyat tidak bahagia. 

B. Jika pejabat Negara tidak bahagia, maka ada rakyat yang hidupnya tidak sejahtera. 

C. Jika ada rakyat tidak bahagia, maka pejabat Negara tidak bijaksana. 

D. Pejabat Negara tidak bijaksanad dan semua rakyat bahagia. 

E. Pejabat Negara bijaksana atau semua rakyat bahagia. 

7. UN 2014 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1 : Jika semua pejabat Negara kuat imannya, maka korupsi tidak merajalela. 

Premis 2 : Korupsi merajarela atau rakyat bahagia. 

Premis 3 : Rakyat tidak bahagia. 

Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah.... 

A. Semua pejabat Negara kuat imannya. 

B. Semua pejabat Negara tidak kuat imannya. 

C. Beberapa pejabat Negara tidak kuat imannya. 

D. Semua pejabat Negara korupsi. 

E. Korupsi tidak merajalela. 

8. UN 2014 

Peryataan yang setara dengan pernyataan “Jika suatu bilangan habis dibagi 6 maka bilangan 

tersebut habis dibagi 3” adalah.... 

A. Jika suatu bilangan tidak habis dibagi 6, maka bilangan tersebut tidak habis dibagi 3. 

B. Jika suatu bilangan tidak habis dibagi 3, maka bilangan tersebut tidak habis dibagi 6. 

C. Jika suatu bilangan habis dibagi 3, maka bilangan tersebut habis dibagi 6. 

D. Suatu bilangan habis dibagi 6 dan bilangan tersebut tidak habis dibagi 3. 

E. Suatu bilangan habis dibagi 3 dan bilangan tersebut tidak habis dibagi 6. 

9. UN 2014 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1 : Jika hari hujan, maka tanaman padi subur. 

Premis 2 : Jika panen tidak melimpah, maka tanaman padi tidak subur. 

Premis 3 : Panen tidak melimpah 

Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah.... 

A. Hari tidak hujan. 

B. Panen melimpah. 

C. Jika hari huja maka panen melimpah. 

D. Jika hari tidak hujan maka panen melimpah. 

E. Jika panen melimpah maka hari hujan. 

10. UN 2014 

Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan “Jika semua siswa hadir, maka  beberapa guru 

tidak hadir adalah.... 

A. Beberapa siswa  tidak hadir atau beberapa guru hadir. 
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B. Semua siswatidak hadir atau beberapa guru tidak hadir. 

C. Beberapa siswa tidak hadir dan semua guru tidak hadir. 

D. Beberapa siswa tidak hadir dan beberapa guru tidak hadir. 

E. Semua siswa hadir dan beberapa guru hadir. 

11. UN 2014 

Diketahui premis-premis berikut: 

1) Jika penguasaan siswa terhadap matematika rendah, maka siswa sulit menguasai IPA 

2) Jika siswa sulit menguasai IPA, maka IPTEK tidak berkkembang 

3) IPTEK berkembang. 

Kesimpulan yang sah dari ke tida premis tersebut adalah.... 

A. Penguasaan siswa terhadap matematika tidak rendah atau IPTEK tidak berkembang. 

B. Penguasaan siswa terhadap matematika rendah dan IPTEk berkembang. 

C. Siswa mudah menguasai IPA atau IPTEK berkembang. 

D. Penguasaan siswa terhadap Matematika tidak rendah. 

E. Penguasaan siswa terhadap Matematika rendah. 

12. UN 2014 

Pernyataan “Jika harga BBM naik, maka semua harga barang akan naik”  setara dengan 

pernyataan... 

A. Jika harga BBM tidak naik, maka ada harga barang yang tidak naik. 

B. Jika semua harga barang akan naik, maka harga BBM naik. 

C. Jika semua harga barang tidak naik, maka harga BBM tidak naik. 

D. Harga BBM tidak naik tetapi  semua harga barang akan naik. 

E. Harga BBM tidak naik atau semua harga barang akan naik. 

13. UN 2014 

Pernyataan yang ekuivalen dengan “Jika beberapa siswa tidak masuk sekolah maka pelajaran 

tidak bisa berjalan dengan baik” adalah.... 

A. Jika pelajaran berjalan dengan baik, maka beberapa siswa tidak masuk sekolah. 

B. Jika pelajaran berjalan dengan baik, maka beberapa siswa masuk sekolah. 

C. Jika pelajaran berjalan dengan baik, maka semua siswa masuk sekolah. 

D. Jika semua siswa masuk sekolah, maka pelajaran bisa berjalan dengan baik. 

E. Jika semua siswa tidak masuk sekolah, maka pelajaran bisa berjalan dengan baik. 

14. UN 2014 

Diketahui premis-premis berikut:  

Premis 1 : Ada siswa yang tidak rajin belajar atau hasil ulangan baik. 

Premis 2 : Jika hasil ulangan baik, maka beberapa siswa dapat mengikuti seleksi perguruan 

tinggi. 

Premis 3 : Semua tidak dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah.... 

A. Ada siswa yang hasil ulangan baik. 

B. Ada siswa yang hasil ulangan tidak baik. 

C. Ada siswa yang rajin belajar. 

D. Ada siswa yang tidak rajin belajar. 

E. Semua siswa rajin belajar. 

15. UN 2013 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1 : Jika panen melimpah, maka penghasilan petani meningkat. 

Premis 2 : Jika penghasilan petani meningkat, maka mereka makmur. 

Premis 3 : Petani tidak makmur. 
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Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah…. 

A. Penghasilan petani tidak meningkat. 

B. Penghasilan petani menurun. 

C. Panen tidak melimpah. 

D. Petani tidak panen. 

E. Petani gagal panen. 

16. UN 2013 

Pernyataan yang setara dengan peryataan “Ani tidak mengikuti pelajaran matematika atau Ani 

mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika” adalah…. 

A. Jika Ani mengikuti pelajaran matematika maka Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal 

matematika. 

B. Jika Ani tidak mengikuti pelajaran matematika maka Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-

soal matematika. 

C. Jika Ani tidak mengikuti pelajaran matematika maka Ani tidak mendapat tugas tidak 

menyelesaikan soal-soal matematika. 

D. Ani tidak mengikuti pelajaran matematika dan Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal 

matematika. 

E. Ani tidak mengikuti pelajaran matematika dan Ani tidak mendapat tugas menyelesaikan soal-

soal matematika. 

17. UN 2013 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1 : Jika hari Senin bertanggal genap maka upacara bendera diadakan. 

Premis 2: Jika upacara bendera diadakan maka guru matematika bertindak sebagai pembina 

upacara. 

Premis 3 : Guru matematika bukan bertindak sebagai pembina upacara. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah…. 

A. Hari Senin bertanggal genap. 

B. Hari Senin tidak bertanggal genap. 

C. Upacara bendera tetap diadakan. 

D. Upacara bendera tidak diadakan. 

E. Upacara bendera berlangsung khidmat. 

18. UN 2013 

Pernyataan “Jika Bagus mendapat hadiah maka ia senang” setara dengan peryataan…. 

A. Jika Bagus tidak senang maka ia tidak mendapat hadiah. 

B. Bagus mendapat hadiah tetapi ia tidak senang. 

C. Bagus mendapat hadiah dan ia senang. 

D. Bagus tidak mendapat hadiah atau ia tidak senang. 

E. Bagus tidak senang dan ia tidak mendapat hadiah. 

19. UN 2013 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1: Jika harga BBM naik maka harga sembako naik. 

Premis 2: Jika harga sembako naik maka tarif tol naik. 

Premis 3: Tarif tol tidak naik. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis di atas adalah.... 

A. Jika harga BBM naik maka tarif tol naik. 

B. Jika harga semabko naik makan tarif tol naik. 

C. Harga BBM naik. 

D. Harga BBM tidak naik. 
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E. Harga sembako tidak naik. 

20. UN 2013 

Pernyataan yang setara dengan “Jika setiap siswa berlaku jujur dalam UN maka nilai UN menjadi 

pertimbangan masuk PTN.” adalah.... 

A. Jika ada siswa tidak berlaku jujur dalam UN maka nilai UN menjadi pertimbangan masuk 

PTN. 

B. Jika nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN maka setiap siswa berlaku jujur dalam UN. 

C. Jika nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk PTN maka ada siswa yang tidak berlaku 

jujur dalam UN. 

D. Setiap siswa berlaku jujur dalam UN dan nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk PTN. 

E. Ada siswa tidak berlaku jujur dalam UN atau nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk 

PTN. 

21. UN 2013 

Diberikan premis-premis berikut: 

Premis 1: Jika kesadaran akan kebersihan meningkat maka sampah yang berserakan berkurang. 

Premis 2: Jika sampah yang berserakan berkurang maka saluran air lancar. 

Premis 3: Jika saluran air lancar maka masyarakat bahagia. 

Kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah…. 

A. Kesadaran akan kebersihan meningkat tetapi masyarakat tidak bahagia. 

B. Masyarakat bahagia dan kesadaran akan kebersihan meningkat. 

C. Jika masyarakat bahagia maka kesadaran akan kebersihan meningkat. 

D. Jika kesadaran akan kebersihan meningkat maka masyarakat bahagia. 

E. Jika sampah yang berserakan berkurang maka masyarakat bahagia. 

22. UN 2013 

Pernyataan “Jika hari hujan, maka upacara bendera dibatalkan” ekuivalen dengan pernyataan…. 

A. Hari tidak hujan atau upacara bendera tidak dibatalkan. 

B. Jika hari tidak hujan maka upacara bendera dibatalkan. 

C. Jika upacara bendera dibatalkan, maka hari hujan. 

D. Hari hujan atau upacara bendera tidak dibatalkan. 

E. Hari tidak hujan atau upacara bendera dibatalkan. 

23. UN 2013 

Diberikan premis-premis sebagai berikut: 

Premis 1: Jika siswa rajin belajar maka siswa akan mendapat nilai yang baik. 

Premis 2: Jika siswa mendapat nilai baik maka siswa tidak mengikuti kegiatan remedial. 

Premis 3: Siswa rajin belajar. 

Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah.... 

A. Siswa mengikuti kegiatan remedial. 

B. Siswa tidak mengikuti kegiatan remedial. 

C. Siswa mendapat nilai yang baik. 

D. Siswa tidak mendapat nilai yang baik. 

E. Siswa tidak mengikuti kegiatan remedial dan nilainya tidak baik. 

24. UN 2013 

Pernyataan yang setara dengan “Jika persediaan barang banyak, maka harga barang turun” 

adalah.... 

A. Persediaan barang banyak atau harga barang naik. 

B. Persediaan barang banyak dan harga barang naik. 

C. Persediaan barang tidak banyak atau harga barang naik. 

D. Persediaan barang tidak banyak atau harga barang turun. 
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E. Persediaan barang tidak banyak dan harga barang turun. 

25. UN 2013 

Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Jika kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar 

gas maka tingkat polusi udara dapat diturunkan.” adalah…. 

A. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar gas dan tingkat polusi udara tidak dapat 

diturunkan. 

B. Kendaraan bermotor tidak menggunakan bahan bakar gas atau tingkat polusi udara dapat 

diturunkan. 

C. Jika tingkat polusi udara dapat diturunkan maka kendaraan bermotor menggunakan bahan 

bakar gas. 

D. Kendaraan bermotor tidak menggunakan bahan bakar gas dan tingkat polusi udara dapat 

diturunkan. 

E. Jika tingkat polusi udara tidak dapat diturunkan maka kendaraan bermotor menggunakan 

bahan bakar gas. 

26. UN 2013 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1: Jika Budi ulang tahun maka semua kawannya datang. 

Premis 2: Jika semua kawannya datang maka ia mendapatkan kado. 

Premis 3: Budi tidak mendapatkan kado. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah.... 

A. Budi ulang tahun. 

B. Semua kawannya datang. 

C. Budi tidak ulang tahun. 

D. Semua kawan tidak datang. 

E. Ia mendapat kado. 

27. UN 2013 

Diketahui premis-premis sebagai beriku: 

Premis 1: Jika hujan turun maka jalan menjadi licin. 

Premis 2: Jika jalan menjadi licin maka pengendara sepeda motor menepi. 

Premis 3: Hujan turun. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah.... 

A. Hujan turun. 

B. Jalan menjadi licin. 

C. Hujan tidak turun. 

D. Pengendara sepeda motor tidak menepi. 

E. Pengendara sepeda motor menepi. 

28. UN 2013 

Pernyataan setara dengan “Jika Budin sarapan pagi, maka ia tidak mengantuk di kelas” adalah.... 

A. Jika Budin sarapan pagi maka ia mengantuk di kelas. 

B. Jika Budin mengantuk di kelas maka ia sarapan pagi. 

C. Jika Budin mengantuk di kelas maka ia tidak sarapan pagi. 

D. Jika Budintidak sarapan pagi maka ia mengantuk di kelas. 

E. Jika Budin tidak sarapan pagi maka ia tidak mengantuk di kelas. 

29. UN 2013 

Diberikan premis-premis sebagai berikut: 

Premis 1: Jika siswa rajin belajar maka siswa akan mendapat nilai yang baik. 

Premis 2: Jika siswa mendapat nilai yang baik maka siswa tidak mengikuti kegiatan remedial. 

Premis 3: Siswa rajin belajar. 
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Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah.... 

A. Siswa mengikuti kegiatan remedial. 

B. Siswa tidak mengikuti kegiatan remedial. 

C. Siswa mendapat nilai yang baik. 

D. Siswa tidak mendapat nilai yang baik. 

E. Siswa tidak mengikuti kegiatan remedial dan nilainya tidak baik. 

30. UN 2013 

Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Jika setiap orang menanam pohon maka udara bersih” 

adalah.... 

A. Jika beberapa orang tidak menanam pohon maka udara tidak bersih. 

B. Jika udara bersih maka setiap orang menanam pohon. 

C. Jika udara tidak bersih maka setiap orang tidak menanam pohon. 

D. Jika udara tidak bersih maka beberapa orang tidak menanam pohon. 

E. Jika semua orang tidak menanam pohon maka udara tidak bersih. 

31. UN 2013 

 Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1: Jika Budi ulang tahun maka semua kawan datang. 

Premis 2: Jika semua kawan datang maka ia mendapatkan kado. 

Premis 3: Budi tidak mendapatkan kado. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah…. 

A. Budi ulang tahun. 

B. Semua kawan datang. 

C. Budi tidak ulang tahun. 

D. Semua kawan tidak datang. 

E. Ia mendapat kado. 

32. UN 2013 

Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1: Jika hari panen melimpah, maka penghasilan petani meningkat. 

Premis 2: Jika petani meningkat, maka mereka makmur. 

Premis 3: petani tidak makmur. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah…. 

A. Penghasilan petani tidak meningkat. 

B. Penghasilan petani menurun. 

C. Panen tidak melimpah. 

D. Petani tidak panen. 

E. Petani gagal panen. 

33. UN 2013 

 Diketahui premis-premis berikut: 

Premis 1: Jika mobil listrik diproduksi massal maka mobil listrik menjadi angkutan umum. 

Premis 2: Jika mobil listrik menjadi angkutan umum maka harga BBM turun. 

Premis 3: Harga BBM tidak turun. 

Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah…. 

A. Mobil listrik diproduksi massal. 

B. Mobil listrik tidak diproduksi massal. 

C. Mobil listrik menjadi angkutan umum. 

D. Mobil listrik tidak menjadi angkutan umum. 

E. Mobil listrik menjadi angkutan umum tetapi tidak diproduksi massal. 

34. UN 2013 
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Pernyataan “Jika Bagus mendapat hadiah maka ia senang” setara dengan peryataan…. 

A. Jika Bagus tidak senang maka ia tidak mendapat hadiah. 

B. Bagus mendapat hadiah tetapi ia tidak senang. 

C. Bagus mendapat hadiah dan ia senang. 

D. Bagus tidak mendapat hadiah atau ia tidak senang. 

E. Bagus tidak senang dan ia tidak mendapat hadiah. 


