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FUNGSI

Perhatikan relasi {(x,y)x, yR; y=x2}

▪ Untuk tiap-tiap nilai x dalam wilayahnya, relasi itu hanya 
menyatakan tepat sebuah nilai y dalam daerah jelajahnya.

▪ Artinya, tidak kurang dan tidak lebih, hanya ada satu nilai y 
untuk tiap-tiap nilai x (lihat gambar di bawah)

y = x; f : x  y



FUNGSI

▪ Demikian juga pada aturan relasi y = x, didapat hal yang 
sama

▪ Tetapi, mungkin saja satu nilai y didapat dari  dua nilai x; 
misalnya, y = 4 didapat dari x=2 dan x=-2 pada y=x2. 

▪ Hal ini bisa dibuat dengan diagram Venn-Euler.

y = x2 ; f : x  y



FUNGSI

▪ Relasi seperti itu, dimana tiap x hanya menyatakan tunggal 
y dalam daerah jelajahnya dinamai fungsi

▪ Tetapi x R y seperti {(0,1),(0,-1),(1,1)} bukanlah fungsi, 
melainkan relasi, karena jika didiagramkan terlihat seperti 
gambar di bawah.



FUNGSI

▪ Ternyata tiap y  R, didapat dari beberapa x, dan x 
menyatakan beberapa y pula dalam daerah jelajahnya.

▪ Kita notasikan sebuah fungsi sebagai berikut: f={(x,y)xA 
dan yB; y=f(x)}; y=f(x) dinamai sebagai aturan fungsi.

▪ Tiap-tiap yiB adalah peta xiA dinamai sebagai prapeta 
dalam fungsi tersebut.



GRAFIK FUNGSI

▪ Bila pada f={(x,y)(x,y)R X R; y=f(x)} 
dipetakan sebagai sejumlah titik pada 
sistem koordinat cartesius

▪ Maka akan didapati himpunan titik bidang 
Cartesius

▪ Himpunan itu dinamai grafik f, adalah 
himpunan kaitan xR, yR.

▪ Misalnya pada f={(x,y)(x,y)R X R; y=x2}, 
beberapa unsur f={(0,0),(1,1),(-1,1),(2,4),(-2,4),...}
R  X R dipetakan dalam bidang kartesius

y = x2



GRAFIK FUNGSI

▪ Bila setiap (x,y) dari f itu digambar, maka gambarnya akan 
bergabung menjadi grafik y=x2, dimana bentuknya adalah 
parabola

y = x2



GRAFIK FUNGSI

▪ Contoh lain, f={(x,y)(x,y)R X R; y=f(x)}; beberapa unsur, 
ialah {(0,0),(-1,-1),(1,1),(1 ½ , 1 ½ ),...} digambar pada R X R maka 
grafiknya akan berbentuk lurus.

y = x Grafik y = x adalah garis lurus 1



GRAFIK FUNGSI

▪ Setiap xR selalu memberikan peta sebuah yR pada y=x.

▪ Wilayah dan daerah jelajahnya sama, adalah himp. R

▪ Misalnya, 𝑓 =
𝑥, 𝑦 𝑦 = 𝑥, 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑥 ≥ 0

𝑥, 𝑦 𝑦 = −𝑥, 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑥 < 0

▪ Unsur daerah jelajah f adalah bilangan non-negatif real, dan bilangan 
itu dituliskan sebagai x.

▪ Jadi, aturannya dapat dituliskan: y=f(x)= x



GRAFIK FUNGSI

▪ Jadi, aturannya dapat dituliskan: y=f(x)= x

▪ Beberapa unsur f, ialah {(0,0),(-1,-1),(1,1),(1 ½ , 1 ½ ),...} , kita petakan 
pada R x R

f(x)= 𝑥 Grafik y= 𝑥



CONTOH GRAFIK FUNGSI

▪ Diperhatikan f={(x,y)y=[x]} dengan W=R

▪ Untuk tiap xR kita hitung f(x), yang merupakan 
bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama 
dengan x

▪ Beberapa unsur f adalah (-,-4),(- 2,-2),(-
1,1),(1/2,1),(0,0),(1/2,0),(1,1),(2,1),(1 ½ ,1),(/3),...

▪ Grafiknya terputus pada harga terbesar, (gambar di 
samping) Grafik y=[𝑥] adalah garis 

tangga.



CONTOH GRAFIK FUNGSI

▪ Kita periksa f ={(x,y)y=1} 

▪ Untuk tiap xR, nilai fungsi itu tunggal

▪ Fungsi tersebut dinamakan fungsi konstan

▪ Bila diperiksa dalam diagramnya, setiap xW dikaitka dengan 1 
dalam daerah jelajahnya.

Y=1 Grafik fungsi konstan y=1 adalah garis // sumbu x



MACAM-MACAM FUNGSI

Ada dua fungsi menurut jenisnya

1. Fungsi Aljabar

Fungsi aljabar, adalah fungsi yang aturannya meliputi operasi +,-,X, :, 
pangkat rasional, dan aakr:

a. Fungsi rasional bulat seperti y=2x3-3x2+4x+7

b. Fungsi rasional pecah, seperti 𝑦 =
𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐

𝑝𝑥2+𝑞𝑥+𝑐𝑟

c. Fungsi irasional seperti 𝑦 = (2𝑥 − 5)

d. Fungsi pangkat rasional, seperti y=x3



MACAM-MACAM FUNGSI

1. Fungsi Transenden

Fungsi yang bukan fungsi aljabar

a. Fungsi goniometri, seperti y=sin2x+3

b. Fungsi logaritma, seperti y=log x

c. Fungsi siklometri, sepertti y=arc sin x dalam wilayah -  x  +

d. Fungsi eksponen seperti y=2x



MACAM-MACAM FUNGSI

Kadang-kadang suatu fungsi tidak hanya diatur oleh sebuah hubungan saja, 
misalnya:

a. Fungsi mutlak 𝑓 𝑥 = {
𝑥, 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑥 ≥ 0
−𝑥, 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑥 < 0

b. Fungsi dengan parameter 𝑓 =

ቊ
𝑥 = 𝑎𝑡 + 𝑏, 𝑑𝑎𝑛

𝑦 = 2𝑡2 + 𝑐, 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑡 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑖𝑡𝑢

Sedangkan menurut letak variabel dalam persamaan fungsi, fungsi terbagi atas:

1. Fungsi Eksplisit ialah bila variabel bebas dan variabel terikatnya terpisah di dua 
ruas persamaan itu. Contohnya, y=2x+3

2. Fungsi Implisit jika variabelnya berada dalam satu ruas persamaan, seperti 
2x+3y-4=0

Setiap fungsi eksplisit selalau dapat dijadikan implisit sedangkan tidak semua fungsi 
implisit dapat dieksplisitkan.



INVERS FUNGSI

Dalam bahasa sehari-hari sering dijumpai relasi sebagai berikut:

▪ A adalah ‘orang tua; B, atau B adalah ‘anak’ A.

▪ Bila relasi ‘orang tua’ ditandai sebagai R dan relasi ‘anak’ ditandai 
dengan S, maka terjadi penukaran wilayah dan daerah jelajah relasi

▪ Seandainya relasi pertama ditukar dengan yang kedua, ialah berupa 
penukaran kedudukan antara A dan B

▪ Dalam relasi A ‘orang tua’ B, wilayah relasi ialah A sebagai pokok 
kalimat, sedangkan daerah jelajah B sebagai keterangan A

▪ Seandainya dikatakan ‘B anak A’, wilayah relasi B sebagai pokok 
kalimat dan A sebagai keterangan B.



INVERS FUNGSI

▪ Diperhatikan gambar di atas. Telah diketahui bahwa tidak semua relasi 
adalah fungsi.

▪ Misalnya, f:WJ, dimana y=x2, adalah sebuah fungsi; tetapi inversnya, 
ialah 𝑦 = ± 𝑥, bukan fungsi melainkan relasi

▪ Pada f:WJ, dimana y=x, inversnya, y=x, adalah sebuah fungsi lagi

▪ Bila invers sebuah fungsi adalah fungsi lain, maka F=f-1 dinamai fungsi 
invers. Tetapi jika invers f bukan fungsi, maka F=f-1 dinamai invers f.



INVERS FUNGSI

▪ Suatu fungsi dinamai berkaitan l  1, bila (x,y)f dengan absis 
yang berbeda, mempunyai tepat satu ordinat yang berlainan dalam 
daerah jelajahnya.

▪ Jika l  1 dan kepada, maka bila xW dihabiskan maka yJ juga 
habis



INVERS FUNGSI

TEOREMA, fungsi f yang l1  f-1 adalah fungsi F dari Rf pada Df
dengan bukti:

1. Misalkan f-1 adalah sebuah fungsi F, dan (a,xi) dengan (b,x2) 
terdapat dalam f, dimana ab
Maka pastilah )x1,a) dan (x2,b)f-1

Karena f-1 adalah fungsi, haruslah x1  x2, sebab a  b. Jadi f adalah 
fungsi l  1

2. Misalkan f adalah l  1, dan (c,d) dengan (e,f) dalam f-1. Jadi, ce 
bila df, maka (d,c) dan (f,e)f. Sehingga f-1 adalah fungsi dengan 
c,eRf, dan d, fDf
f: AA adalah fungsi identitas, karena itu l  1; maka inversnya 
adalah F : A A adalah dirinya sendiri. Contohnya: y=x, maka 
inversnya adalah y=x lagi



INVERS FUNGSI

TEOREMA, misal g adalah grafik fungsi identitas f(x)=x, maka a dan 
bR; P(a,b) dan Q(b,a) letaknya simetris terhadap g:y=x dengan 
bukti:

• Pada f(x)=x, terdapat titik A(a,a) dan B(b,b). Bila 
P(a,b), maka PA//sumbu Y dan PB//sumbu X.

• PA=QB=b-a , dan QA=PB=b-a
• Jadi PA=PB=QA=QB.
• Maka PAQB adalah bujur sangkar; dengan 

demikian PQAB dan pertengahan PQ juga pada 
AB.

• Jadi P dan Q simetris letaknya terhadap AB 
(terbukti). 

• Maka tentu, bila P(a,b)F, maka Q(b,a)F-1



FUNGSI GENAP DAN GANJIL

DEFINISI. Bila dari suatu f:WJ, xW, berlaku:

1. f(x)=f(-x), maka f adalah fungsi genap

2. f(x)= -f(-x), maka f adalah fungsi ganjil
Misalnya pada f(x)=x2, maka f(-x)=(-x)2=x2f(-x)=f(x). Jadi, f 
adalah fungsi genap
Misalnya pada f(x)=x3, maka f(-x)=(-x)3=-x3f(-x)= -f(x). Jadi, f 
adalah fungsi ganjil

3. Seandainya f tidak memenuhi 1 dan 2, f dinamai fungsi tak-genap 
dan tak-ganjil
Misalnya f(x)=x2+2x+3, maka f(-x)=(-x)2+2(-x)+3=x2-2x+3; f(-x)f(x)
-f(x)=-x2-2x-3, maka f(-x)f(x)
dengan demikian, f adalah fungsi tak genap dan tak ganjil



FUNGSI GENAP DAN GANJIL

4. Bila f suatu fungsi genap, maka f={(x,y)y=f(x)}, x, yR, grafik f 
setangkup (simetrik) terhadap sumbu Y
sebab f(x)=f(-x) maka f(x+a)=f(-(x+a))=f(-x-a), a0R.
Dengan demikian, setiap yR dalam daerah jelajah fungsi didapat 
(adalah peta) dari dua unsur xWf yang berlawanan.
Grafik y=f(x) melebar ke kiri dan kanan sumbu secara merata. 
Maka f=={(x,y)y=f(x)} setangkup terhadap sumbu Y.



FUNGSI GENAP DAN GANJIL

5. Bila suatu fungsi f={(x,y)y=f(x)} f ganjil, maka f setangkup 
terhadap titik 0(0,0)
f(x)=-f(-x)  f(x+a)=-f(-x-a), a0R
Jadi ordinat f(x) berlawanan untuk setiap xWf yang berlawanan 
(terletak simetri terhadap 0)
Dengan demikian, f setangkup terhadap titik o(0,0); karena 
(x,y)f, maka (-x,-y)f.



FUNGSI TERSUSUN

▪ Jika dimisalkan ada sebuah tandon air B, yang mendapat 
pemasukan air dari suatu mata air. Misalkan x adalah daya 
pemasukan.

▪ Pasti daya keluaran bergantung pada x

▪ Misalkan yang keluar adalah y, maka y adalah fungsi x, 
f={(x,y)y=f(x)}

▪ Bila pengeluaran dari B ditampung lagi di C, dan y=f(x) adalah 
pemasukan di C, maka pengeluaran x adalah fungsi y juga

▪ Jadi F(y)=F F(f(x)), yang dinamakan sebagai fungsi tersusun
(komposit) dari x ke z, bila z=F(y).



FUNGSI PERIODIK (BERKALA)

▪ Dilihat pada satuan derajad pada sebuah lingkaran

▪ Dapat diamati bahwa setiap titik yang telah bergerak satu lingkaran 
penuh akan menjalani titik yang sama lagi pada putaran pertama

▪ Maka bila sudut tadi mencapai 360o kaki sudut akan mengulangi 
gerakan yang sama

▪ Dikatakan titik ujung kaki putar sudut bergerak berkala (periodik) 
setelah menjalani sudut 360o

▪ Dalam kejadian sehari-hari banyak hal yang bersifat seperti itu



FUNGSI PERIODIK (BERKALA)

a. Ada sejenis tumbuhan, yang daunnya secara berkala tertutup dan 
terbuka berurut-turut pada malam dan siang hari. Jadi gerakan itu 
periodik setiap 12 jam

b. Nelayan menggunakan sifat periodik angin darat dan angin laut

DEFINISI: Fungsi f dengan wilayah R dikataka periodik, apabila ada 
bilangan k0, sehingga f(x+k)=f(x),xR. Bilangan positif k terkecil 
yang memenuhi f(x+k)=f(x) disebut perioda dasar fungsi tersebut.


