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BAHASA LOGIKA 



Satuan terkecil dari proposisi adalah Kata atau Term. 

Term atau kata, kata-kata, atau serangkaian kata yang 

berfungsi sebagai subyek dan atau predikat dalam suatu 

kalimat. Kata dalam penyelidikan Logika bertujuan mencari 

pengertian kata dan bagaimana penggunaan setepatnya. 



Beberapa pengertian kata-kata: 

a. Positif, Negatif, dan Privantif 

Suatu kata memiliki pengertian positif apabila 

mengandung penegasan adanya sesuatu, 

seperti: gemuk (adanya daging), kaya 

(adanya harta benda), pandai (adanya ilmu), 

terang (adanya sinar) dsb. 



Suatu kata mempunyai pengertian negatif  apabila 

diawali dengan salah satu dari: tidak, tak, non atau 

bukan seperti: tidak gemuk, tak kurus, bukan kaya, 

dsb. 



Suatu kata mempunyai pengertian privatif apabila 

mengandung makna tidak adanya sesuatu, seperti : 

Kurus (tidak adanya daging), bodoh (tidak adanya 

ilmu), miskin (tidak adanya harta). 



Positif Negatif privatif 

Dermawan 

Cantik 

Luas 

Rajin 

Kuat 

Tidak dermawan 

Tidak cantik 

Tidak luas 

Tidak rajin 

Tidak kuat 

Kikir 

Jelek 

Sempit 

Malas 

Lemah 

Skema pengertian kata: 
 



b. Setiap keputusan atau proposisi (salah satu 

unsur berpikir) pada pokoknya terdiri atas: 

  Subjek atau pokok kalimat = S 

  Predikat atau sebutan        = P 



 Kata penguhung yang menghubungkan antara Subjek (S) 

dan Predikat (P).Hubungan antara Subjek dan Predikat 

bisa hubungan setara yaitu Subyek sama dengan 

Predikat, bisa juga tidak setara atau Subyek tidak sama 

dengan Predikat, sehingga akan terjadi: 

 S = P 

Subyek sama dengan Predikat 

 S  P 

Subyek tidak sama dengan Predikat 



Misalnya dengan menggunakan term: 

 Mobil itu mahal 

 Mobil adalah S 

 Mahal adalah P 

Atau hubungan itu antara dua hal yang menjadi kesatuan dan antara dua 

hal yang tidak menjadi kesatuan, yaitu: 

Siti cantik  -> S = P (Siti sama dengan cantik) 

Amin tidak sakit -> S ≠ P (Amin tidak sama dengan sakit) 



b.1   Pembagian Term 

Pembagian term dapat dilakukan berdasarkan artinya, isinya, 

dan luasnya. 

a. Berdasarkan Artinya 

1. Term Univokal, yaitu term yang sama bunyi (suaranya) 

dan sama pula artinya. 

Contoh:  

             Benny itu mahasiswa      }  bunyi & arti yang  

      Betty pun mahasiswa      }  persis sama    

 


