
LOGIKA DALAM SISTEM 
BAHASA



Bahasa Alat Bernalar?

1. Bahasa adalah alat 
bagi manusia untuk 
mencerap informasi.

2. Bahasa digunakan 
manusia untuk 
mengungkapkan 
gagasan.



Inner Speech

Dalam pikiran 
manusia, konsep-
konsep dirumuskan 
dengan kata-kata. 
Kata-kata lenyap saat 
pikiran terbentuk.



External Speech

Ketika disampaikan, 
pikiran terwujud 
dalam kata-kata.



Jenis Panalaran

1. Deduktif
2. Induktif
3. Kausalitas



Deduktif

Jenis penalaran yang 
mengungkapkan hal-hal 
umum menuju sesuatu 
yang lebih spesifik atau 
bersifat khusus.



Pendiri situs jejaring sosial 
Rusia VKontakte, Pavel 
Durov, mengamankan diri 
ke luar negeri setelah 
dipaksa mundur dari 
jabatannya oleh badan 
keamanan Rusia. Durov 
sudah tidak berada di Rusia, 
tetapi tidak menyebut lokasi 
keberadaannya. Dia juga 
tidak berencana kembali ke 
Rusia.



Induktif

Jenis penalaran yang 
bertolak dari hal-hal 
khusus menuju sesuatu 
yang bersifat umum.



Dr Sulistyo kembali terpilih 
menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) 
mewakili Jawa Tengah. 
Denty Eka Widi juga 
kembali terpilih untuk kedua 
kalinya. Dua orang ini akan 
kembali  menjalankan tugas 
sebagai senator dari Jawa 
Tengah.



Kausalitas
Adalah penalaran yang 
menghubungkan 
proposisi sebab dengan 
proposisi akibat.
Kausalitas ada 3:
1. Sebab-akibat
2. Akibat-sebab
3. Akibat-akibat



Perdana Menteri Korea 
Selatan Chung Hong-won 
mengundurkan diri dari 
jabatannya sebagai bentuk 
tanggung jawab atas 
keteledoran aparatnya 
mengatasi feri Sewol yang 
tenggelam. Dia merasa 
bersalam karena tak 
mampu mencegah 
kecelakaan ini dan tak 
mampu bertanggung jawab 
dengan layak sesudah 
tragedi ini terjadi.



Karakteristik paragraf yang 
baik:
1.Memiliki kepaduan.
2.Memiliki kesatuan.
3.Memiliki pusat perhatian.
4.Logis.
5.Lugas.
6.Kalimat efektif.
7.Memiliki pola 



Salah Nalar

Salah nalar (logical 
fallacy) adalah 
kekeliruan dalam proses 
berpikir karena keliru 
menafsirkan atau 
menarik simpulan. 
Kekeliruan dapat terjadi 
karena emosional, 
kecerobohan, atau 
ketidaktahuan.



Beredar stiker 
Soeharto dengan 
tulisan “Enak 
Jamanku, to?”
Aburizal: Rakyat 
Ingin Golkar 
kembali 
memimpin.



SBY: Nyoblos 
berpahala. 
Kalau nyoblos 
Demokrat 
pahalanya 
lebih tinggi.



Salah Nalar

Secara garis besar, ada 5 
jenis salah nalar: 
1. Generalisasi terlalu luas;
2. Kerancuan analogi;
3. Kekeliruan kausalitas;
4. Kesalahan relevansi;
5. Penyandaran pada 

prestise seseorang.



#1

Irene, mahasiswa Jurusan Biologi Unnes, senang membaca buku 
karya Ayu Utami. Salman, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, juga 
senang membaca buku Ayu Utami. Ini berarti, mahasiswa Unnes 
senang membaca buku Ayu Utami.

#2

Kemampuan berpikir logis harus dilatihkan kepada mahasiswa 
aktivis. Bagi mahasiswa aktivis, kemampuan berpikir logis sangat lah 
penting, seperti remot bagi sebuah televisi.

#3

Mahasiswa memiliki kecakapan berbicara karena rajin berangkat 
kuliah.

#4
Kuliah lah yang rajin, supaya pintar.



Terima kasih…


