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Statistika
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$tandar Kompetensi:
Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah.

Trjuan Pembelaiaran:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu:

i,lenyaiikan dan membaca data dalam bentuk tabel distribusi lrekuensi tunggal, berkelompok. dan kumulatif
lv'lenyajikan dan membaca data dalam bentuk diagram batang, garis, dan tingkaran.
l,'lenyajikan dan membaca data dalam bentuk histogram, poligon. dan ogive.
f,lenafsirkan kecenderungan data dalam bentuk tabel dan diagram.
lJenentukan ukuran pemusatan data: rata-rata, median. dan modus.
';lenentukan ukuran letak data: kuartil dan desil.
','lenentukan ukuran penyebaran data: jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku.
','remberikan tafsiran terhadap ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data.

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, penyajian, analisis,
r:^ pengujian data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atau informasi yang berguna tentang

=-:iu hal' Misalnya, suatu kegiatan pendataan nilai matematika siswa kelas Xl setami lima tahun
'='akhir. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan tingkat penguasaan matematika
:=' tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk tahun berikutnya.

Data statistik bersumber dari objek yang diteliti. Keseluruhan objek yang diteliti disebut populasi.
- -:'.r( mendata keseluruhan objek tentu akan merly'lta waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pendataan-=''a dibatasi pada beberapa objek yang benar-benar mewakili. Sebagian populasi yang benar-benar
: =-ati disebut sampel.

Berdasarkan jenisnya, suatu data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:' Data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Misalnya tingkat penguasaan
matematika dari siswa kelas Xl yang digolongkan ke dalam sangat baik, baik, sedang, dan kurang.

- Data kuantitatif, yaitu data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk
bilangan'bilangan. Misalnya jumlah siswa kelas Xl yang mendapat nilai matematika di bawah 50,
nilai 51 s,d 60, nilai 61 s.d, 70, dan seterusnya.

Ada beberapa cara pengumpulan data, antara lain:' Pengamatan (observasi), yaitu teknik pengumpulan data yang secara langsung meneliti dan
mengamati objek.

- Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung
kepada responden yang telah ditentukan.
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1. Rata+ata (Mean)

Rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran pemusatan dari suatu data. Secara umum
'a:a-rata dari data acak dapat dirumuskan sebagai berikut.

Rata-rata =
jumlah semua nilai pengamatan

banyaknya pengamatan

a, Rata+ata data tunggaLl

Misalkan suatu data terdiri atas kumpulan nilaix,, x, xr, ...,x, dan banyaknya dala= n, maka rata-

'ata data (;)dirumuskan dengan:

I cntoh:

lataNElvtmatematikall siswaSMPyangmasukSMAadalah g,4,7,5,7,4,5,6,6, 5,4.
-entukan nilai rata-rata NEM matematika 11 siswa tersebutl

- awab:
:ata-rata NEM ke-11 siswa tersebut adalah:

_ _ 9+4+7+5+7+4+5+6+6+5+4 
= E =5.6411 11

-aCi. rata-rata NEM 11 siswa tersebut adalah 5,64,

Misalkan suatu data terdiri atas kumpuldn nilair,, x2t xst ...t "{,, yang masing-masing berjumlahf ,

t,, ...,f, maka rata-rata data (r ) dirumuskan dengan:

, - xr\', + rrJ, +.rr.[rj... + x,,f, 
= ,t,*,f,

f, + _[, + -f, a ... +.f , >. "fi=1

11





Jawab:

Data setelah diurutkan:

2g5, 2gg, 3oo, 3oo,@, 303, 305, 310, 340

kelompok t kelompok

bawah median ahs

Jadi, median =
301 + 303

=302

3 Tentukan median dari data pada tabel berikut ini!

Jawab:
n = 34 (genap), maka mediannya adalah:

xu +xu
tt- T V*'-x't7+x18
"22

3. Modus

=!!3 =7,5

Modus adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul atau yang memilikifrekuensiterbesar.

Jika nilai-nilai pengamatan mempunyai frekuensi yang sama maka data tersebut dikatakan tidak
rempunyai modus. Jika data mempunyai sebuah modus maka data tersebut disebut unimodus. Jika

nempunyai dua modus disebut bimodus, dan jika mempunyai lebih dari dua modus disebu't multimodus,

hntoh:

1. Data NEM matematika 11 orang siswa SMP yang masuk ke SMA adalah 9, 4, 6, 5, 7,4,6,5, 6, 5, 6.

Tentukan modus dari data tersebut!

Jawab:

Oleh karena data yang sering muncul adalah 6, maka modusnya adalah 6.

Datatinggibadan'l0siswaSMAadalah168,175, 172,160,180,175,168,161,175,168(dalamcm).
Tentukan modus dari data tersebut!

Jawab:

Perhatikan bahwa nilai 168 muncul 3 kali, demikian juga 175, Jadi, data tersebut mempunyai 2

modus, yaitu '168 dan '175. Data tersebut disebut bimodus.

Data 4 5 6 7 8 I 10 Jumlah

Frekuensi 1 2 4 10 I 6 2 34

















- -^tch:

-:-rglah ragam dan simpangan baku dari tabel frekuensi berikuil

ya

Frekuensi fi.)

15

16

17

18

19

1

2

5

3

2

Jumlah 13

- = 
,', ab:

n

- z.x,-f, 15.1+16.2+17.5+18.3+1g.2 224:r:a-rata t =-*-= =17,23i,-f, 1+2+5+3+2 13

,-:.rk memudahkan perhitungan, kita buat tabel seperli berikut.

* fk --".-," ,, , 'x ) 46.69-:jam 6' =::-)-- = l; = 1,25
tl lr
i=1

: rpangan baku o = 1fi,25 =1,12

: Ragam dan simpangan baku data berketompok

Misalkan suatu data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok maka x,, x2, x3, ..., xn
:ambil dari titik tengah interval kelas.

Nilai Pengamatan (x,) Frekuensi fi) xr-v l*, - ,l' f,(*, -rl'
15

16

17

18

19

1

2

5

3
2

-2,23
-1,23
-0,23

0,77
1,77

4,97
1,51

0,05

0,59

3,13

4,97
3,02

0,25

1,77

6,26

Jumlah 13 -1,15 10,25 16,27
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-:-:ch yang lain, misalnya pada kata ALHAMDULILLAH yang terdiri atas huruf-huruf yang sama,

' 
' - : - 

- ruf A, 4 huruf L, dan 2 huruf H. Jumlah huruf yang digunakan ada 1 3. Ada beripa-banyak
,. -.:- -,,uf-huruf ini?Marilahkitapandangmasalahini sebagai 13tempatkosongseperli__

' maka ada,rC, cara untuk memilih posisi huruf A, ada ,oCocarauntuk-memilih posisi huruf
- : -'1 .[- cara untuk memilih posisi huruf H, dan ada 

oP o alau 4! caia untuk memilih posisi huruf H, M,- :=- ! Menurut aturan perkalian maka banyaknyaiara pengurutan huruf-huruf ini adalah:

r-- C. . 4; = 
13! 10' 6/ 

4t =' t 2 10.,9., 6.,4., 4.,2.t 
' "

- -,:":rkan dari n unsur yang tersedia terdapat n, objek yang sejenis, n, objek yang sejenis, ..., dan n
:r,+< yang sejenis, maka banyaknya urutan dari n objek tersebut adihn:

13/

3! 4t 2!

n,! nr! nu! ... n,!

Mdt:
llei sebuah nomor handphone cantik 08522424200 akan diurutkan. Ada berapa urutan angka-angkagg terjadi?

haD:
& 10 angka yang digunakan.
lrgka-angka yang sama adalah: angka 0 = ada B

angka 2 = ada4
angka 4 = ada2

Sdringga banyaknya urutan yang terjadi adatah, #n =

re, Latihan z.z

krjakantah soal-soal di bawah ini dengan benar!

I Tentukan:

10.9.8.7.6.5
= 4.200 macam3.2.1.3.2.1

8/a.t
101b.T

12!c' a4!

20!.l_u' 
1B.tz.l

(n -1)!

n!
o

(n + 1\!
t'

'' l, -21!
Dari 5 jenis kegiatan ekstrakurikuler, siswa diwajibkan memilih 2 kegiatan dari kegiatan yang ada.
Ada berapa cara seorang siswa memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut?
Ada berapa cara kita dapat memilih 3 panitia dari 12 orang?
Suatu konser musik akan mementaskan 4 nyanyian dan 2 permainan biola. Ada berapa carakah
acara konser itu dapat disusun sehingga konser bermula dan berakhir dengan nyanfian?

I
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Jika perhatian kita hanya tertarik pada apakah uang itu jatuh dengan permukaan yang sama S
atau berlainan L (S bisa GG = gambar-gambar atau AA = angka-angka), maka lrim[unannya
menjadi {S, L}.

Himpunan pada ketiga contoh di atas dinamakan ruang sampel. Ruang sampel suatu percobaan
.:= ah himpunan semesta S dari semua kemungkinan hasil percobaan sedemikian rupa sehingga

hasil percobaan dapat dinyatakan dengan tepat satu kemungkinan dalam himpunan.

soal-soal di bawah ini dengan benar!

Diberikan empat gulungan kertas yang sama, dan

#rlrifi**hmu*?;foffifi uuuu
Ruang sampelnya adalah R: {( ),( ), ....}a Tentukan titik sampel yang berjumlah 4.
b. Tentukan titjk sampel yang berjumlah kurang

dari 5.

Berdasarkan soal nomor 1, jika yang diambil 3 gulungan satu per satu tanpa pengembalian,
buatlah ruang sampelnya dengan mengisi tabel berikut!

Huang sampelnya adalah ft: {( ),( ), ....}
a- Tentukan titik sampel yang berjumlah 7.
b. Tentukan titik sampel yang berjumlah lebih dari g.





3andingkan nilai peluang yang didapat dengan segitiga pascal berikut.

1

11
121

1331
'4, 6 4

(3A, 1G) (2A,2G) (1A, 1G)

ouah dadu masing-masing benruarna merah dan putih dilemparkan bersama-sama. Bualah ruang

(3A, 1G) = AAAG, AAGA, ,.., ...; muncul ... kali, maka p(gA, lG) = ....
Artinya, peluang kita berhenti di angka 3 pada 4 kali lemparan adalah ....
(24, 2G) = ...i ffi urcul ... kali, maka p(ZA, zcl = ....
Artinya, peluang kita berhenti di angka 0 pada 4 kall lemparan adalah ....
(1A, 3G) = ..,; muncul .., kali, maka p(1A, 3G) = ....
Art]nya, peluang kita berhenti di angka -2 pada4 kali lemparan adalah .,..
(4G) = ..,; muncul ... kali, maka p(4G) 

= ....
Artinya, peluang kita berhenti di angka -4 pada 4 kali lemparan adalah ...,

Berapakah peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan g?

Berapakah peluang dadu merah menunjukkan bilangan paling sedikit 3 lebih besar dari bilangan
pada dadu putih?

Berapakah peluang mendapatkan bilangan yang sama pada kedua mata dadu?

1

(4G)

16

4 ...

16 16 16

1

(4A)

1

l6

buat tabel ruang sampel seperti berikut.

Dadu Putih

(1, 1) (1,21 (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

(3, 1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)

(4, 1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)

(5, 1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)

(6, 1) (6,2) (6,3) (6,4) (6, 5) (6,6)

Dari ruang sampel tersebut kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Misalkan bilangan
,ang muncul pada mata dadu merah dinotasikan dengan z dan mata dadu putih dengan p.

(E

(t)

=
!t
(Eo

: ":oalitas:









I

a. Misalkan A adalah kejadian munculjumlah mata dadu B makaA = {(6, 2), (5, 3), (4, 4), (3, 5), (2, 6)}

L

dan PH) = 
j.
36

Misalkan B adalah kejadian munculjumlah mata dadu 10 maka B = {(6, 4), (5, 5), (4, 6)} dan

3
P(B)= -.JO

Oleh karena kejadian A dan B tidak memiliki titik sampel persekutuan maka kejadian A dan B
saling lepas. Jadi, peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 8 atau 10 adalah:

PUw B) = P(A) + P(B)

5382
--T3636369

b. Misalkan C adalah kejadian munculjumlah mata dadu bilangan prima maka C = {(1, 1), (1, 2),

(2,1),('t ,4),(4,1),(2,3),(3,2),(1,6),(6, 1) (2 5), (5,2),(4,3),(3,4),(5,6),(6,5))danP(O= I'36
Misalkan D adalah kejadian munculjumlah mata dadu bilangan genap makao = {(1, 1), (3, 1),

(5, 1), (2,2),(4,2), (6,2), (1,3), (3 3), (5,3), (2,4),\4,4), (6,4), (1,5), (3,5), (5,5), (2,6), (4,6),

(6, 6))dan P(D) = ]!
36

Oleh karena C dan D mempunyai titik sampel persekutuan, yaitu (1 , 1), maka C dan D tidak saling

lepas dan P(C u D) = :'36
P(C v D\ = P(C) + P(D) + P(C' a D\

15 18 1 32 I
-_f 36 3636 36 I

Dua buah kejadian saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak memengaruhi munculnya

kejadian kedua. Contohnya pada percobaan pelemparan mata dadu merah dan putih sekaligus.

Pada pelemparan dua mata dadu setimbang secara bersamaan, tentukan peluang munculnya mata

dadu pedama 3 dan mata dadu kedua 5.





I

Pollann tr 
^

Latihan ?-5
=

:',,akanlah srrl-soaf df f:alvaft ini deng*n ltsnar!

' Dua buah dadu masing-masing benruarna kuning dan biru dilempar bersamaan. Tentukan peluang

muncul kedua mata dadu berjumlah kurang dari 7 dengan syarat dadu biru bernomor 3!

. Jika peluang Ali menembak berhasil mengenai sasaran adalah 0,6, tentukan peluang Ali menembak
gagal mengenai sasaranl

: Sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7
kelereng putih, dan 2 kelereng biru, Tentukan peluang yang terambil bukan kelereng merah!

I Dua buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang yang muncul jumlah

mata dadu 3 atau 10!

! Dua buah dadu masing-masing benrvarna merah dan biru dilempar bersama-sama. Jika M adalah
kejadian munculnya angka ganjil pada dadu merah dan B kejadian munculnya bilangan prima
pada dadu biru, tentukan peluang:

a. P(M) d. P(MIB)
b. P{B) e. P(B'\M)
c. P(BIM)

_ :::::".:':+d'=$' uji Kompetens

Berilah fanrfa silan.g (x] pada salah satu lturuf a, b, e, r/. atau e di depan lawaban yang
palfmg tepafl

I Nani mempunyai 6 kemeja dan 3 dasi. Banyaknya cara Nani memasangkan kemeja dengan
dasinya adalah ... cara.

a. I b. 12 c. 15 d. 18 e, 21

2. Bilangan yang terdiri atas tiga angka yang berbeda dan bernilai kurang dari 400, akan dibentuk
dari angka 3, 4,5, dan 6. Banyaknya bilangan yang terbentuk adalah ,,..
a.2 b.3 c.5 d.6 e.9

" 7!
J,

4! x3!
a. 70 b. 50 c. 35 d. 25 e. 10

1. Sebuah toko akan menjual 5 jenis televisi. Banyaknya cara membuat daftar harga televisi adalah
... cara.

a. 120 b. 60 c. 30 d. 15 e. 5

5. Banyaknya susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata ADALAH sama dengan ,,,.

a, 240 b. 120 c. 30 d. 15 e. 6





T
Standar Kompetensi:
":nentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu lungsi.

Tuiuan Pembelaiaran:
i=:elah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu:. 

Menentukan syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan.

- [,4enentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi.
: Menyebutkan sifat-sifat komposisi fungsi.j [,4enentukan komponen pembentuk fungsi komposisi apabila aturan komposisi dan komponen lainnya diketahui.

: Menjelaskan syarat agar suatu fungsi mempunyai invers.
: Mengidentifikasi sifat-sifatfungsi invers.- lt/lenentukan fungsi invers dari suatu fungsi.
: Menggambarkan grafik fungsi invers dari suatu fungsi.

l rr r IIrIrat IItrl IrItrII trttrt *tt* **stt fi

KomposlsiFungsl

Definisi suatu fungsi adalah suatu pemetaan khusus yang memetakan setiap unsur.re X tepat

satu ke unsur ._v e I,. Unsur y disebut bayangan unsur .r atau nilai fungsi pada .r, dan dituliskan ,v =l-r).

Cobalah Anda buat sebuah fungsi yang paling sederhana (misalnyafix) = Zr -3),lalu tentukan

'rlai dari J\-2), J\3), fla), dan.l(s(r)) Bagaimana jika ,e(.r) tersebut adalah fungsi yang dibuat teman

sebangku Anda? Tentukan nilai dari fls(x)l dan ,sf(.r)1.

)ontoh:
I Fungsi/= {(;r,.'r') ly =Zr - 3iatau biasa disingkat denganl(r) =2x - 3, maka:

.fl-2) = 2(*2) - 3 = - 4 - 3 = -7
l(1) =2(1) *3=2-3=-l
/{3) =2(3)-3=6-3=3
fla) =2a - 3

fls(r)l = 2[g(x)]- 3

Jikag(x)=2r+1maka:
fls6) =2(Zx + 1) -3

=4x+2-3
=4x*1

45





I

Cara lainnya adalah dengan memasangkan Rrdan Ds (R/.nD).
Untuk g"/:
.f= {(-1e, (0,o, (1,@), (2e, (3,4)}--'\ \- --'\ --\
_s = {(-1, 1), (@,2), (c, a), (@,4), (@,5)}

Jadi, g..f ={(-1, 2), (0, 3), (1, 4), (2, 5)}

Untuk /"g:
g = {(-1,O, (0,O, (1,@, (2, 4), (0, 5)}

f ={(-l,orGITea].------:tico,-'to,+lr

Jadi, 7 . g = {(-1, 2), (0, 3), (1, 4)}.

3" Menentukan Fungsi Pembentuk Suatu Fungsi Komposisi

Kadangkala dalam komposisi fungsi, hasil komposisi diketahui dan fungsi pembentuknya
ftanyakan. Perhatikan contoh berikut!

A,ontoh:

1 . Diketahui fungsi komposisi (1 . s)k) = 6x + 15 dan fungsiflx) - 2x - 3. Carilah fungsi g(x).

Jawab:

lf 'd(l") = 6r + 15

flsix)l=6r+15
z[s@)l-3 =6x+15

zls@ll=6r+18
8k) =3x+9

2. Diketahuifungsikomposisi (/.gxx) =5.x+Tdanfungsig(r) =fu- l.Tentukanfungsiflx).

Jawab;

ff " s)$) =5x +7

flsk)l =5x+7

rl.-, - 1\ = 9er-rr+ 19'2',2

fl*) =!r*1922
Diketahui fungsi komposisi fu " .f)(*)

Jawab:

k",f)k) =l*6x+3
s[lk)] =x2-6x+3

sk + 1) = (x + 1)2 - 8(.r + 1)+ 10

8(x) = "r'- Bx + 10

=,r2 - 6.r + 3 dan fungsifi-r) = x + 1. Tentukan fungsi g("r-).









.flx) =x'+1
.v ='#+1

,)'- 1 =.t'

v

10
o

B

7

6

5

4

3

r-;x = -r//-l

f '(*) = -Jx-1

l(r) = r'
)=f
* = l,F

l',,(r) = Vi

Kerjakanlah soal.$oal di bawah ini dengan benar!

1. Di antara grafik fungsi berikut, manakah yang inversnya merupakan sebuah fungsi?

-f '(r)= t[

t1

345 678









Limit Fungsi

Standar Kompetensi:
Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah.

Tuiuan Pembelaiaran:
&telah mempelaiari materi ini, diharapkan Anda mampu:
1. Menjelaskan arti limit fungsi di saiu titik melalui perhitungan nilai-nilai di sekitar titik tersebui.2. Menjelaskan arti limlt fungsi di tak terhingga melalui grafik dan perhitungan.
3. Menghitung limit fungsi allabar di satu titik.
4. Menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan limit.
5. Menjelaskan arti bentuk tak tentu dari limit fungsi.
6. Menghitung limit fungsi aljabar dengan menggunakan sifat-sifat limit.

IFa 
. I x t r E * r E & & e * a B c E * s s E s Lq ft + :i iii ;:i r i. i.r .:: .i ..i .. .. ..

' A. Pengertian Limit Fungsi
;S!r4iB

Dalam kehidupan sehari-hari tentu Anda sering mendengar kalimat-kalimat seperti berikut.L Hampir saja air dalam gelas itu tumpah.
2. Suhu kamar pendingin itu mendekati0"C.
3. Pemerintah setempat melarang setiap orang mendekati Anak Gunung Krakatau.{. Untuk x mendekati 1 maka nilai-r + 7 mendekati g.

Kata "mendekati" pada kalimat-kalimat di atas bukan berarti tepat posisinya pada suatu titik atau-tlai tertentu; melainkan menunjuk pada suatu titik atau nilai yang mendekati atau hampir sama dengan
I k atau nilai yang didekatinya. Dalam matematika. istilah ini disebut dengan limit.

Jontoh:

' Apabila diberikan suatu fungsifl-r) =, + 2, berapa hargafl_r) untuk x mendekati 1?

Jawab:

Kita buat tabel nilai berikut untuk menghitung harga/{.r-) untuk x mendekati 1 baik dari kiri maupun
dari kanan.

*
limit kiri

999

limit kanan

rumit Fungsi
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Nilai limit tersebut dapat kita buktikan dengan melengkapi tabel berikut. Perhatikan pula grafik h(x) di
sampingnyal

1,1

1,01

1,0q1

J
1

t
0,999

0,99

0,9

3,1

3,01

,,::,

:
2,999

2,99

2,9

Dari tabel dan grafik fungsi y = h(r) = 

=# 

di atas, tampak bahwa nilai h(x) mendekati 3 untuk x

mendekati 1.

fari contoh di atas, kita bisa merumuskan definisi limit fungsi sebagai berikut.

Kerjakanlah soal,soal di bawah ini dengan benar!

1. Tentukan nilai limit fungsifl"r) berikut dengan cara menghitung nilai-nilai di sekitar titik yang
didekatinya berikut! (Gunakan kalkulator bila perlu)

a. flx) = 2x - 5, untuk x mendekati 'l

b. flxl = i - 2x + 1, untuk x mendekati -2
c. flx) = Ja-g*, untuk x mendekati 0

d. flr) ='t-3, untukxmendekati3
J+J

x'-ge. flr) = r_S, untukx mendekati 3

57

















Atau dengan cara singkat:

Kita ambil suku dengan variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut.

!i^ 4-4== rim 4 = tim 3 =3x+- Xz + 4X + | ,+* X, r+6

3. Bentuk Tatr Tentu Ltmtt Tak Htngga

il

Jika setelah substitusi .r -- p0d0 suatu'fungsi ternyata menghasilkan bentuk tentu
maka untuk mencari nilai limit tersebut dapat dilakukan dengan mengalikan faktor lawannya.

Tentukan lim /
tr_ \

Jawab:

rg (J7-2,-B-J7-,-1)

(rt'-r, - 3 -J7 -, - 1)

= lim

*._-,

_ lim

= lim

= lim

-1 -1=-=-1+1 2

l*'zrBlx'x1
!rr- rrr r, *Vr,-ir 

r,

23+-.r*
.lr lr-

-1 +0

J-o+o+\m+o

-2r + 3)-(r'-r + 1)

J"\2- rg- ..[t-, *r)

-x +2

-r2+





1. Dari grafik di samping maka:

(1) ]$ E6) =2

(2) Jq s(,) = t

(3) lim g(ir; = 1

r+1'

(4) lim g(r) = 2

a, 191, /(x) = o

b. I'g /k) = t

"A;ilm 

- 

-....
r+- X

a.2 b.1

Diketahui lim /(x) = 1,
r+c

e. 2dan3

jry, f{r)1'= -tc. lim
: ;2

d. tim
1

2

lim g(x) = -2,dan

3
n2"'

maka pernyataan yang benar adalah ....

f9 =1-.4AL

(2- 1Vil =

,l

,

1

c.
2

1

;
Z

d.0 9.6

1- 1

l,I r,t")= o maka li ffi , =

3
a.

2

.. 2-x
llffi 

--
,-z x'-4

1

a.
2

b.
3

e.
4

1
e.

4

d. -1
2

d.9
4

b1
4

J
c.

4

4'
x+1,untuk-r<0
0, untuk.r = 0

1- x, untuk,t > 0'

t

Beillah tanda silang (x) pada salah satu hurtil a, b, c, d, atau e di depn jawaban yang paling tepat!

a, 1

b.2









Jawab:
s=flt)=f
a. t=1 -sl(1)=12=1

t=2 -+.fl2)=12=S
Jadi, kecepatan rata-rata dalam interval 1<l<2 adalah:

f(2)- tfi) t -1v =ai):! =? =3meter/detik

b. Kecepatan rata-rata dalam interval 1 < r S 1,5 adalah:

.f(1,5)- f(1)_ _ (1,5)2 -12 _ 2,25-1_ 1,25 
=2,5 meter/detiki= 15-1 = os = os 0,5

c. Kecepatan sesaat pada / = 1 adalah:

',=,= l$ '!+'9
.. (1 + h\2 -f- ltm \ _______i__
h)o h

1+2h+h2-1 )1, t 1,2

= lim 1--- = Iim (2 + lt) =2 meter/detik
h-C h u-A

= lim
ha0

1. Sebuah benda bergerak posisinya ditentukan dengan persamaan s =2f + 5 (s dalam meter dan
/ dalam detik). Tentukan:

a. kecepatan rata-ratanyasd&t /= 2 sampai r = 2.5

b. kecepatan rata-ratanyasast/= 2 sampai r= 2,1

c. kecepatan saat / = 2

d. kecepatan saat r = 3
2. Gerak sebuah benda ditentukan dengan persamaan sQ) = 2p - 5r + 8 (s dalam meter dan r dalam

detik).

a. Tentukan persamaan kecepatan sesaatnyal

b. Tentukan kecepatan sesaat pada / = 3!

3. Pendapatan kotor tahunan suatu perusahaan pada r tahun setelah tanggal 1 Januari 2000 adalah

P (dalam jutaan rupiah) dengan f@ = 1S + 4r + 20.

a. Tentukan laju perubahan sesaat dari p pada 1 Januari 2002
b. Tentukan laju perubahan sesaat dari p pada 1 Januari 2006













Jikaflr) danf '(x) diubah ke dalam bentuk eksponen maka:

fli= J-, = r) +f,(*)= 1- 
= )*-) =1*l-'2Jx 2 2

d7 = *1 -f,(x)=
m

t't

T

. xn

Latihan 5.2

Keriakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar!

Tentukan turunan fungsi berikut dengan menggunakan teorema turunan fungsi yang telah Anda pelajari!

1. flx) = 10

2. l(x) = -5

3. .flrl = 1U

14. flx) = ,x

5' JVI = xo

maka:

f'(*)= lim
Ar+0

6 .flr) =.r:

/, r\ r) = -+.I*

18 /iri= -.r'
3

2Ll /lri -
-T

1

10 {.t) = .
,T-

rr flr)= $
12. J\x) = 2Ji

13.1.r) = 4J*'

|a, flx)= -6V7

15 ft)=f

4.

a.

Teorema Turunan Jumlah, Selisih, Perkalian, dan Pembagian Dua Buah Fungsi

Turunan jumlah dan selisih dua buah tungsi

Jika flx) = u(v) + v(x) dengan u(x) danv(-r) adalah fungsi{ungsi yang dapat didiferensialkan,

fk+tx)-f(x)
Ax

= tim a(-r + Ax)- y(x + Ar)- (a(.r) + v(r))
Ar )0 Af

I



-lim (
-l'-o I

u(x + Lx)-u(x) v(x + A.r)- r{x) )
Ar)

= lim
Ar+0

u(x + Lr)-u(x) v(x + Ar)-v(;r)+ lim'Ar'r0

= u'(xl + v'(x)

Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk.flx) = a("r) - r,(.t), Cobalah Anda menentukan/'(x)
untukflx) =u(x)-v(x).

Jika fir) = u(x) . v(x) dengan r(x) dan u(x) adalah fungsi-fungsi yang dapat terdiferensialkan,

maka:

f ,(x) = lim /k + a.r)- /(x)
Ar+0 Af

_ ri- a(x + Ar) . u(x + Ax)- u(r) . v(x)
- ililtAt+04r..,.'.....=......

,:- z(x + Ar) . u(x + Ar)'u:$ffif&|il;nffi*a(;r +ed'u{-r)-rr(.r) . r,(r)
= ilil t

,rr+0 Af

= tim (u(* *611vk 
+ ar)- v(x) 

+ v614IJA)-1(rt 
'l

a'-o \ Ar Ar )

=IT, u(x+Lx) lil, e*d+vk) lil, A{1O
= u(x) .v'(x) + v(x) . a'(x)

= u(x) . v'(x) + u'(x) . v(x)

c. Turunan pembagian dua buah fungsi

Jika/("x) = 
^@ 

dengan z(x) dan v(x) adalah fungsi-fungsiyang dapat didiferensialkan, maka:

lim
Ax+0

f(* + t*)- 
"f 

(.)

= u'(x) + r"(x)











4.

5.

jikafx) 
= .f, buktikan bahwa 3f . f "(x) - 2f '(x) = Q.

Jikafl.r) = ,S*' r 4, buktikan bahwaflx) .f '(x) = x.

6. Jikafix) = ,,11:7, buktikan bahwa x +flx)./'(r) = 0.

7. Jika y = -!= ,buktikan bahwa *4 =y(1 - y),' x-2' -- 
dx

ffi.a 
a r r M r tg lE & a E & Q! & s a s & E E a & H s * s B s € s q r: '::, ..r .r

:, B, Gradien disuatu Titik pada Sebuah Fungsi
#},"

Di bahasan laju perubahan nilai fungsi diketahui bahwa laju perubahan rata-rata nilai fungsi pada

intervalx= c sdrlrpilidengan x= c +ft ditentukan oleh persama^n fk +hl* fk). Rumusan inijuga
h

berlaku pada penentuan gradien di suatu titik pada sebuah fungsi, seperti diperlihatkan pada gambar
berikut.

Pada gambar di samping ditunjukkan gradien garis
singgung kurva _r' = flr) di x = c. Besar gradien tersebut
dapat ditentukan dengan mengambil dua buah titik pada

kurua tersebut, yaitu (r,l(.)) dan (c + h, J(c + lz)) dengan
nilai /r mendekati 0 (h-+0),

m = f'(c) =

Contoh:

1. Diketahui kurva y = I - 3x dan titik P(1. -2) terletak pada kurva tersebut. Tentukan:
a. gradien di titik P
b. persamaan garis singgung yang melalui p

Jawab:

a. y=.flx\=l-3x
f'(*)=2x-3
Besar gradien di titik P(1 , -1) adalah ,,, = .f '(1) = 2(1) - 3 = -1

b. Persamaan garis singgung ditentukan oleh:

Y-(-2)=-1k-1)
y+2 =-x+1

! =-x-1

TurunanFungsi g3

!-!r=m(x-xrl

v =flr)

flc+h\

flr)





2. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva-kurva berikut!
a. !=4-fpadax=0

b. !=l-2xpadax=-1

c. y=fpadax=2
Tentukan persamaan garis singgung pada kurvq y = I - x di titik yang memotong sumbu -r.
Diketahui kurva y = * + 3. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik pada
kurva tersebut sehingga besar gradiennya sama dengan 4?
Garis singgung parabola y = (x - 2)'z di A(4,4) memotong sumbu x di A dan sumbu y di B.
Tentukan panjang aA? l

Garis singgung di titik P pada kurva 4y = f + 4x - lisejajar garis y - 2x + 3= 0, tentukan koordinat
tilikP.

Tentukanlah titik pada kurva y = l*' * 9 ..fiirgga garis singgung kurva di titik itu sejajar'2x
sumbu x.
Suatu kurva mempunyai persamaan I =l + uc+ D dengan adanb konstanta. Garisy = p1

menyinggung kurva di titik (2, 4). Tentukanlah a du b.

d. y -- (x + 2)(x - 1) pada x = -2
r1e. y= x-: padax= -XZ

t. y= llx Padax=4
3.

4.

7.

8.

;,".,,.

I I I I I l a a t r af t I r I i r t a a a

Penggunaan Turunan Fungsi

1. Fungsl Naik dan Fungsi Turun

Perhatikan grafik fungsil*) berikut!

Pada gambar di samping jika dilihat dari kiri ke
kanan maka fungsi naik pada interval _r < b dan fungsi
turun pada interyal x > b. Pada x = b lungsi tidak naik
dan tidak turun, sehingga titik P dikatakan sebagai titik
puncak kurua y =lx).

Jika fungsi.fl.r) terdefinisi dalam suatu interval maka:
Fungsifx)dikaakan naik dalam intervaltersebut apabila setiap bilangan x, dan x, dalam interval
tersebut berlaku:

Turunan Fungsi 85
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Contoh:

Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan lenisnya dari fungsi-fungsi berikutl

a. J\x)=*f+Zx+3

b. fl*)= 1r'_,9*'+Zx+1
32

c. J\x) = (2- xl3

Jawab:

a. J\x) = -f + Zx + 3, maka/'(x) = -Zx + 2

Nilai stasioner dicapai jika:

f '(*)= o

-Zx + 2=0
-Zr = -2

x= 1

Nilai stasioner untukx = 1 adalahll) = -1' + 2(1) + 3 = 4.

Jadi, titik stasionernya adalah (1, 4),

Untuk menentukan jenis nilai stasioner, kita substitusikan /'(x) dengan nilai pada interual ,r, < 1

dan .x, > 1 . Misalkan kita ambil xr = 0 dan rz = 2.

rr = 0 -+ 
"f 

'(0)= -2(0) +2=2
Oleh karena/'(0) , 0 maka fungsi.f pada intervalx < 1 adalah fungsi naik.

xz=2 -) .f '(2)=-2(2)+2=-2
Oleh karena/'(2)< 0 maka fungsi.f pada intervalx > 1 adalah fungsiturun.

Kita buat sketsa kasar grafikfix) = --r + 2r + 3

"f'(x\>o , f'(r)=o .. f'(r)<o
lungsinaily/ 

\fungsiturr,n

r= 1

Jadi, titik (1, 4) adalah titik balik maksimum





I

c.' flx) = (2 .- .t)3 maka/'(x) = 3(2 - ,f(-1) = -3(2 - x)2

Nilai stasioner dicapai jika:

,f,(d =0
-3(2 -.r) = Q

Nilai stasioner untuk x = 2 adalah flz]r = (2 - 2)' = 0.

Jadi, titik stasionernya adalah (2, 0).

Untuk menentukan jenis nilai stasioner, kita substitusikan /'(.r) dengan nilai pada interval x, < 2

dan x, > 2. Misalkan kita ambil:r, = Q fr61 .1, = !,
rr = 0 -) ,f '(0) = -3(2 - 0)' = -12

oleh karena/,(r) .0 maka fungsi/pada intervalx < 2 adalah fungsiturun.

xz=3 -) ,f '(3) = -i(2 - 3)' = -3
oleh karena/,(3) < 0 maka fungsi/pada intervalx > 2 adalah fungsiturun,

Kita buat sketsa grafikflx) = (2 - x)3.

"f 
'(x)< o \

fungsiturun \ ,,k)=O" ., \ -f'(r)<0
\tur'$*turun

2

Jadi, titik (2, 0) adalah titik belok horizontal

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan M
Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan itnisnya pada fungsi-fungsi berikut!

1. fu)=*-ox
2. flx) =6x- *
3. flx)=f+x-O
4. flxl=f-3x
5. flx) = f -Ol + 12x -B

3. Mengganbar Kurva

Ada beberapa langkah yang dapat membantu dalam membuat sketsa grafik fungsi y = / (x), di

antaranya:

a. Tentukan titik potong kurva dengan sumbu .r dan sumbu y fiika mungkin).

b. Tentukan titiktitik stasioner dan jenisnya.

c. Tentukan titik-titik bantu (bila perlu).

6.

7.

8.
o.w.

10.

fl.)= 1f -.,-3x+1
3

flx) = (x -2)'?(x - 4)2

.fl-.) = -/ -2f + 1

fl.r)=("r-2)(x-3)ft-a)
-fl,.) = r' + 4l -20f + 2









Konsep penentuan nilai stasioner banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan
dengan penentuan nilai maksimum dan minimum, seperti menentukan bahan baku sehemat-hematnya
untuk menghasilkan sebuah produk (barang) dengan kuantitas tertentu.

Untuk memecahkan persoalan tersebut, lakukan langkah-langkah berikut.
a. Beri lambang dengan huruf untuk semua variabel yang terdapat dalam soal (permasalahan)

tersebut.

b. Buatlah hubungan di antara variabel tersebut dalam bentuk persamaan.

c. Buatlah sebuah hubungan sebagai sebuah fungsi yang mengandung variabel yang telah
dirumuskan pada langkah b.

d. Tentukannilai-nilaistasionernya.

Contoh:

1. Ali hendak membuat kotak yang alasnya berbentuk persegi tanpa tutup dari selembar karton. Jika
volume kotak itu 2 m3, berapa ukuran kotak itu agar bahan yang digunakan sedikit mungkin?

Jawab:

a. Memberi lambang dari soal tersebut

Misal: panjang alas = x
tinggi kotak =.v

b. Membuat persamaan dari hubungan kedua variabel tersebut.
V= luas alas x tinggi

2=i.y
2

v- 
-

-2
x

c. Membuat sebuah fungsi luas permukaan kotak.

Luas=*+4xy...(l)
D

Substitusikan y = + ke dalam persamaan (1).
x

d. Menentukan nilai stasioner.

Nilai stasioner dicapaijika t'(.t) = Q,

Qo
L(x)= y2 + 3 maka L'(x)= 2r+ 9Xr

L'(x) = g

a
2r-l = 0

.r

L(x)= 
"z 

++* \x
L(x)= f a 8

ir

x

/=

.r





Nilai stasioner dicapaijika Z'(x) = g

, ,/ _\ _ (8x + 18)(x - 8) - (4r'? + 18.r)(1)
-\"r- (, - 8)'

_ \xz -64x + 18x*144-4x2 -18x
(, - 8)'

4x2 -64x -144
(-" - 8)'

L'(x) = 6

4x2 -64x -144 =$
k-8)'

4f - 64x - 144 =0
f-16x-36 =0

(x+2)(x-18) =6
x = -2, x = 18 (-r tidak mungkin negatif)

Untukpanjangx= lScmmakalebar,r.= 4* 50= 
= 4*,.50, =gcm..r-8 1B-B

Jadi, ukuran kanvas yang dibutuhkan adalah 1B cm x g cm.

:,:, ,ir.,r,,rj- i: , . . .i:;. .,,:-.

1. Dua buah bilangan lika dijumlahkan sama dengan 40. Tentukan kedua bilangan itu agar hasil
kalinya maksimuml

2. Seutas tali yang panjangnya 48 cm dipotong rnenjadi dua bagian. Potongan yang pertama akan
dibuat bujur sangkar. sedangkan potongan yang kedua dibuat lingkaran. Tentukan panjang
potongan tali masing-masing agar luas bujur sangkar dan lingkaran minimum!

3. Tersedia karton seluas 256 cm2 yang akan dibuat kotak tanpa tutup. Cara membuatnya dengan
membuang setiap bagian pojok lembaran karton yang berbentuk persegi (lihat gambar). Tentukan
ukuran kotak ini agar volumenya maksimuml

dibuang

1 I

ll
ll
r Luas = 256 cm, I

li
t1

- l=





2. Turunan pertama dariflx) =

94--- .x' x"

49
s-4xx
34
x- x"

3. Turunan pertama dari flx) = (* - 2xl(4x + 2) adalah ....
a.12*-12x-4
b. 12;l -Bx + 4
c. 1?i-4x+4

4. Turunan pedama dari y =
a. x(2* +3)

J

b' x(Zxz + N)-i .

c. 2(1 + x)(3x + 2)

adalah ...,

d.

e.

d. 4f-12x+12
e. 4lf+1Lr+8

{2-',i adatah....

d. 2(.r - 1)(3.r + 2)

e, 2(1 -.r)(3.r + 2)

31*;*- 
,x" r'

94
IEx' ,rr"

94--; * -;.{' r"

?*2- n

I* ,maka/(0)+6/'(0)=

a.2
b. 1

c.0
6. Persamaan garis singgung kurva.\,=.\j- Zt + 4 dititik (2,4)adalah....

d. -1
e, -2

d. 4.r'= 18-,
e, 4)'=x-18

d 3r+y-1=0
e. 3.t'+r+1=0

d. 0<;<1
e. .t < -1 atau.r > 0

a. !=4x+4
b. ! =4x-4
c. Y=18x-x

7. Persamaan garis singgung kurua],= 3.r2 -rj yang tegak lurus dengan garisl,= -1. + 4 adalah

;.'3x+y+1=o
b. 3x-y+1=0
c. 3r-y-1=0

8. Fungsi .flx) =Zxt - 3-t' + 3 naik dalam interval ....
a. x<0
b. x>1
c. x<0ataux>1

9. Nilai maksimum dariflr) = 2f + 5i - 4x pada interval -S < x < -1 adalah ....
a.7
b. 12

c. 19

d27
e. 28

d
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