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Dalam mempelajari logika kita akan sering berjumpa dengan pernyataan-pernyataan yang 

membicarakan obyek-obyek. Kumpulan obyek merupakan himpunan yang dapat dinyatakan 

dengan diagram venn. Diagram venn merupakan suatu cara yang sederhana untuk menyatakan 

himpunan dan hubungan antara himpunan-himpunan. Hubungan antar himpunan dan operasi-

operasinya dapat dinyatakan dengan diagram venn. Operasi-operasi logika matematika analog 

dengan operasi-operasi pada himpunan dan konsep-konsep himpunan, sehingga pernyataan-

pernyataan logika dapat dinyatakan dengan diagram venn. 

Sifat-sifat operasi pada himpunan juga berlaku atau memenuhi sifat-sifat aljabar proposisi. 

Apabila dalam menjelaskan pembuktian sifat-sifat aljabar propisisi hanya dengan tabel 

kebenaran saja dikhawatirkan siswa maupun mahasiswa tidak memahami atau mengetahui sifat-

sifat aljabar proposisi dengan diagram venn. Penulis mengambil judul “Kajian Sifat-sifat Aljabar 

Proposisi Dengan Diagram Venn”. Dengan tujuan menjelaskan / memahami hubungan operasi-

operasi logika matematika dengan operasi-operasi pada himpunan dan konsep-konsep himpunan 

untuk menyatakan dan menunjukkan sifat-sifat aljabar proposisi dengan diagram venn. 

Dalam kajian pustaka mambahas : definisi dan notasi himpunan, jenis-jenis himpunan, operasi-

operasi pada himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, pernyataan dan bukan pernyataan, 

pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk, operasi-operasi pada pernyataan, urutan pemakaian 

operasi, tabel kebenaran, kontradiksi, tautologi dan pernyataan majemuk yang ekuivalen. 

Dalam memahami sifat-sifat aljabar propisisi dengan diagram venn. Terlebih dahulu kita 

nyatakan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada semua sifat-sifat aljabar propisisi dalam 

himpunan dan diagram venn yang sesuai. Kemudian kita tunjukkan dengan diagram venn, bahwa 

daerah yang diarsir pada diagram venn yang menyatakan pernyataan di ruas kiri dengan di ruas 

kanan dari sifat-sifat aljabar proposisi tersebut adalah sama. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran sifat-

sifat aljabar proposisi juga dapat dinyatakan dengan diagram venn. Sehingga tidaklah berlebihan 

apabila penulis memberikan saran untuk menyatakan negasi dari pernyataan-pernyataan 

majemuk dengan diagram venn, atau menggunakan hasil kajian ini untuk uji validitas suatu 

argumen sederhana. 

 


