
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan                      :    MA MA’ARIF HASAN MUNADI KARANGAN  

Mata Pelajaran                            :    Matematika 

Kelas/Semester                           :    XI IPS/2 

Materi                                         :    Fungsi Komposisi dan Fungsi Invers 

Alokasi Waktu                            :    8 x 45 menit 

 

1. Kompetensi Inti 

1.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

1.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

1.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

1.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

2. Kompetensi Dasar 

2.1 Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, 

rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berfikir dalam 

memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. 

2.2 Mampu mentranformasi diri dalam berprilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, 

kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. 

2.3 Menjelaskan dan melakukan operasi aritmatika (penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembaagian) dan operasi komposisi 



 
 
 

2.4 Menyelesikan masalah yang melibatkan operasi aritmatika dan operasi komposisi 

fungsi 

2.5 Menjelaskan fungsi invers dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 

2.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi invers suatu fungsi 

 

3. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Mampu bekerja sama dalam kegiatan kelompok dan disiplin dalam melaksanakan 

pembelajaran fungsi komposisi dan fungsi invers beserta tugas-tugas belajarnya  

3.2 Menjelaskan operasi fungsi komposisi 

3.3 Memahami konsep fungsi komposisi 

3.4 Mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifat fungsi komposisi 

3.5 Menyelesaikan masalah terkait dengan operasi fungsi komposisi 

3.6 Menjelaskan operasi fungsi invers 

3.7 Memahami konsep fungsi invers 

3.8 Mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifat fungsi invers 

3.9 Menyelesaikan masalah terkait dengan fungsi invers 

 

4.   Tujuan Pembelajaran 

4.1 Siswa mampu bekerja sama dan terlibat aktif dalam pembelajaran 

4.2 Siswa mampu menjelaskan operasi fungsi komposisi 

4.3 Siswa mampu memahami konsep fungsi komposisi 

4.4 Siswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifat fungsi komposisi 

4.5 Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait dengan operasi fungsi komposisi 

4.6 Siswa mampu menjelaskan operasi fungsi invers 



 
 
 

4.7 Siswa mampu memahami konsep fungsi invers 

4.8 Siswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifat fungsi invers 

4.9 Siswa mampu menyelesaikan masalah terkait dengan fungsi invers 

 

5.   Materi Ajar 

5.1  Misalkan fungsi 𝑓 dirumuskan dengan 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 dan 𝑔 dirumuskan 

dengan 𝑔(𝑥) = 𝑥3 

 

Dengan menggunakan rumus 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2, untuk 

𝑥 = 1 → 𝑓(1) = 1 + 2 = 3  

𝑥 = 2 → 𝑓(2) = 2 + 2 = 4  

𝑥 = 3 → 𝑓(3) = 3 + 2 = 5  

𝑥 = 𝑡 → 𝑓(𝑡) = 𝑡 + 2  

Jika 𝑥 diganti dengan 𝑔(𝑥), diperoleh 

𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑔(𝑥) + 2 

Misalkan fungsi ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑔(𝑥) + 2 

Fungsi ℎ(𝑥) yang diperoleh dengan cara di atas, dinamakan fungsi 

komposisi 𝑔 dan 𝑓. Fungsi ini dituliskan dengan 𝑓 ∘ 𝑔 dibaca “𝑓 bundaran 

𝑔”.  

 

Dengan cara yang sama, maka 

𝑔(𝑓(𝑥)) = (𝑓(𝑥))3 

Fungsi 𝑔(𝑓(𝑥)) kemudian ditulis (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥).  

  

 

 5.2 Sifat-sifat fungsi komposisi 

1. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yaitu 

  

2. Komposisi fungsi bersifat asosiatif, yaitu 

  

3. Terdapat fungsi identitas  sehingga  

 

5.3 Fungsi Invers 

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa: 

(𝒈 ∘ 𝒇)(𝒙) = 𝒈(𝒇(𝒙)) 

 



 
 
 

Dalam menentukan invers suatu fungsi, ada beberapa langkah yag perlu 

diperhatikan antara lain: 

1. Ubahlah bentuk  menjadi . Karena  maka kalian akan memperoleh 

bentuk . 

2. Setelah memperoleh , kemudian ubahlah variabel  dengan variabel  

sehingga akan diperoleh . 

 

5.4 Invers Fungsi Komposisi 

Misalkan 𝑓 dan 𝑔 merupakan fungsi maka komposisi fungsi-fungsi tersebut 

adalah 

(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) dan (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) 

Invers dari komposisi didefinisikan sebagai berikut: 

Jika 𝑢 dan 𝑣 merupakan komposisi dari fungsi 𝑓 dan 𝑔 yaitu, 𝑢 = 𝑓 ∘ 𝑔 dan 

𝑣 = 𝑔 ∘ 𝑓, invers dari fungsi 𝑢 dan 𝑣 merupakan komposisi dari invers 𝑓 

dan 𝑔 yang ditulis 

𝑢−1 = (𝑓 ∘ 𝑔)−1 = 𝑔−1 ∘ 𝑓−1 

𝑣−1 = (𝑔 ∘ 𝑓)−1 = 𝑓−1 ∘ 𝑔−1 
Secara umum hal tersebut dapat dituliskan kembali yaitu 

 

6.  Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran       :     Scientific 

Model Pembelajaran                :    Penemuan Terbimbing 

Metode Pembelajaran              :    Diskusi dan tanya jawab 

 

7.  Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan ke-1 

KEGIATAN PENDEKAT

AN 

SAINTIFIK 

DESKRIPSI KEGIATAN ALOKA

SI 

WAKTU 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

PENDAHULUAN 

 

 

 1. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

2.   Guru bersama-

sama siswa berdoa 

dipimpin oleh salah 

seorang siswa 

1. Siswa memberitahu 

siapa yang tidak 

masuk. 

 

2. Salah satu siswa 

memimpin doa 

5 Menit 

(𝒇 ∘ 𝒈)−𝟏(𝒙) = (𝒈−𝟏 ∘ 𝒇−𝟏)(𝒙) 

(𝒈 ∘ 𝒇)−𝟏(𝒙) = (𝒇−𝟏 ∘ 𝒈−𝟏)(𝒙) 

 



 
 
 

 3.      Guru 

mengingatkan 

kembali materi materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

4.     Guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

hendak dicapai 

5.     Guru 

memberikan 

gambaran tentang 

pentingnya 

memahami konsep 

fungsi komposisi  

3. Siswa diingatkan 

kembali materi-materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

10 Menit 

KEGIATAN INTI 

 

Mengamati 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

6.      Guru membagi 

siswa ke dalam 

beberapa kelompok 

dengan masing-

masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

7. Guru memberikan 

data-data yang 

diperlukan 

sehubungan dengan 

materi  yang  

diajarkan      

8 Guru memberikan 

bimbingan seperlunya 

dan memberikan 

rangsangan 

pertanyaan masalah 

seperti: (apa yang 

dapat kalian 

ceritakan terkait 

masalah dalam 

LKS?), sehingga 

siswa mengeksplorasi 

permasalahan yang 

diberikan guru 

 

4. Siswa mengamati 

LKS yang 

mengarahkannya ke 

bahasan definisi dan 

sifat-sifat fungsi 

komposisi 

 

5. Siswa menanya 

permasalahan-

permasalahan yang ada 

dalam LKS 

 

6. Siswa 

mengidentifikasi 

masalah yang timbul 

dalam LKS 

 

7. Siswa menuliskan 

hasil identifikasinya 

terkait dengan 

permasalahan yang 

diajukan 

15 Menit 

Menalar 8.  Selagi siswa 

bekerja sama dengan 

kelpompoknya, guru 

memberikan bantuan 

8. Dalam 

kelompoknya, siswa 

mendiskusikan hasil 

identifikasi masalah 

10 Menit 



 
 
 

seperlunya yang 

mengarahkan siswa 

menemukan rumus. 

9. Guru memeriksa 

konjektur setiap 

kelompok. 

untuk memperoleh 

konjektur. 

9. Siswa menyusun 

konjektur secara 

kelompok. 

 

Mencoba 10.  Dengan 

bimbingan guru siswa 

didorong untuk 

menarik konjektur 

mengenai fungsi 

komposisi 

 15 Menit 

Jejaring  10. Memilih 

perwakilan kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

konjektur hasil diskusi 

kelompoknya, 

sementara yang lain 

memperhatikan dan 

sesekali memberi 

tanggapan terhadap 

presentasinya 

15 Menit 

 11. Guru 

membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan yang 

benar tentang materi 

yang baru saja 

dipelajari 

11.  Dari keseluruhan 

proses pembelajaran 

dengan pokok bahasan 

fungsi komposisi, 

siswa diminta 

menyimpukan apa saja 

yang telah 

diperolehnya 

5 Menit 

PENUTUP  12.  Siswa dan guru 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung 

13.     Guru 

memberikan  

beberapa soal 

mengenai fungsi 

komposisi 

14.     Guru 

mengakhiri pelajaran 

dan memberikan 

pesan untuk selalu 

belajar dan tetap 

semangat 

12. Siswa dan guru 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung  

 

13. Siswa mengejakan 

soal yang diberikan 

oleh guru 

15 Menit 



 
 
 

 

Pertemuan ke-2 

KEGIATAN PENDEKAT

AN 

SAINTIFIK 

DESKRIPSI KEGIATAN ALOKA

SI 

WAKTU 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

PENDAHULUAN  1. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

2.   Guru bersama-

sama siswa berdoa 

dipimpin oleh salah 

seorang siswa 

1. Siswa memberitahu 

siapa yang tidak 

masuk. 

 

2. Salah satu siswa 

memimpin doa 

5 Menit 

 3.      Guru 

mengingatkan 

kembali materi materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

4.     Guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

hendak dicapai 

5.     Guru 

memberikan 

gambaran tentang 

pentingnya 

memahami konsep 

fungsi invers  

3. Siswa diingatkan 

kembali materi-materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

10 Menit 

KEGIATAN INTI 

 

Mengamati 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

6.      Guru membagi 

siswa ke dalam 

beberapa kelompok 

dengan masing-

masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

7. Guru memberikan 

data-data yang 

diperlukan 

sehubungan dengan 

materi  yang  

diajarkan      

8 Guru memberikan 

bimbingan seperlunya 

dan memberikan 

rangsangan 

4. Siswa mengamati 

LKS yang 

mengarahkannya ke 

bahasan fungsi invers 

 

5. Siswa menanya 

permasalahan-

permasalahan yang ada 

dalam LKS 

 

6. Siswa 

mengidentifikasi 

masalah yang timbul 

dalam LKS 

 

7. Siswa menuliskan 

hasil identifikasinya 

terkait dengan 

15 Menit 



 
 
 

pertanyaan masalah 

seperti: (apa yang 

dapat kalian 

ceritakan terkait 

masalah dalam 

LKS?), sehingga 

siswa mengeksplorasi 

permasalahan yang 

diberikan guru 

 

permasalahan yang 

diajukan 

Menalar 8.  Selagi siswa 

bekerja sama dengan 

kelpompoknya, guru 

memberikan bantuan 

seperlunya yang 

mengarahkan siswa 

menemukan rumus. 

9. Guru memeriksa 

konjektur setiap 

kelompok. 

8. Dalam 

kelompoknya, siswa 

mendiskusikan hasil 

identifikasi masalah 

untuk memperoleh 

konjektur. 

9. Siswa menyusun 

konjektur secara 

kelompok. 

 

10 Menit 

Mencoba 10.  Dengan 

bimbingan guru siswa 

didorong untuk 

menarik konjektur 

mengenai fungsi 

invers 

 15 Menit 

Jejaring  10. Memilih 

perwakilan kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

konjektur hasil diskusi 

kelompoknya, 

sementara yang lain 

memperhatikan dan 

sesekali memberi 

tanggapan terhadap 

presentasinya 

15 Menit 

 11. Guru 

membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan yang 

benar tentang materi 

yang baru saja 

dipelajari 

11.  Dari keseluruhan 

proses pembelajaran 

dengan pokok bahasan 

fungsi invers, siswa 

diminta menyimpukan 

apa saja yang telah 

diperolehnya 

5 Menit 

PENUTUP  12.  Siswa dan guru 

merefleksi proses 

12. Siswa dan guru 

merefleksi proses 

15 Menit 



 
 
 

 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung 

13.     Guru 

memberikan  

beberapa soal 

mengenai fungsi 

invers 

14.     Guru 

mengakhiri pelajaran 

dan memberikan 

pesan untuk selalu 

belajar dan tetap 

semangat 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung  

 

13. Siswa mengejakan 

soal yang diberikan 

oleh guru 

 

Pertemuan ke-4 

KEGIATAN PENDEKAT

AN 

SAINTIFIK 

DESKRIPSI KEGIATAN ALOKA

SI 

WAKTU 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

PENDAHULUAN  1. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

2.   Guru bersama-

sama siswa berdoa 

dipimpin oleh salah 

seorang siswa 

1. Siswa memberitahu 

siapa yang tidak 

masuk. 

 

2. Salah satu siswa 

memimpin doa 

5 Menit 

 3.      Guru 

mengingatkan 

kembali materi materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

4.     Guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

hendak dicapai 

5.     Guru 

memberikan 

gambaran tentang 

pentingnya 

memahami konsep 

fungsi invers  

3. Siswa diingatkan 

kembali materi-materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

10 Menit 

KEGIATAN INTI Mengamati 6.      Guru membagi 

siswa ke dalam 

beberapa kelompok 

4. Siswa mengamati 

LKS yang 

15 Menit 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

Menanya 

dengan masing-

masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

7. Guru memberikan 

data-data yang 

diperlukan 

sehubungan dengan 

materi  yang  

diajarkan      

8 Guru memberikan 

bimbingan seperlunya 

dan memberikan 

rangsangan 

pertanyaan masalah 

seperti: (apa yang 

dapat kalian 

ceritakan terkait 

masalah dalam 

LKS?), sehingga 

siswa mengeksplorasi 

permasalahan yang 

diberikan guru 

 

mengarahkannya ke 

bahasan fungsi invers 

 

5. Siswa menanya 

permasalahan-

permasalahan yang ada 

dalam LKS 

 

6. Siswa 

mengidentifikasi 

masalah yang timbul 

dalam LKS 

 

7. Siswa menuliskan 

hasil identifikasinya 

terkait dengan 

permasalahan yang 

diajukan 

Menalar 8.  Selagi siswa 

bekerja sama dengan 

kelpompoknya, guru 

memberikan bantuan 

seperlunya yang 

mengarahkan siswa 

menemukan rumus. 

9. Guru memeriksa 

konjektur setiap 

kelompok. 

8. Dalam 

kelompoknya, siswa 

mendiskusikan hasil 

identifikasi masalah 

untuk memperoleh 

konjektur. 

9. Siswa menyusun 

konjektur secara 

kelompok. 

 

10 Menit 

Mencoba 10.  Dengan 

bimbingan guru siswa 

didorong untuk 

menarik konjektur 

mengenai fungsi 

invers 

 15 Menit 

Jejaring  10. Memilih 

perwakilan kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

konjektur hasil diskusi 

kelompoknya, 

15 Menit 



 
 
 

sementara yang lain 

memperhatikan dan 

sesekali memberi 

tanggapan terhadap 

presentasinya 

 11. Guru 

membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan yang 

benar tentang materi 

yang baru saja 

dipelajari 

11.  Dari keseluruhan 

proses pembelajaran 

dengan pokok bahasan 

fungsi invers, siswa 

diminta menyimpukan 

apa saja yang telah 

diperolehnya 

5 Menit 

PENUTUP 

 

 12.  Siswa dan guru 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung 

13.     Guru 

memberikan  

beberapa soal 

mengenai fungsi 

invers 

14.     Guru 

mengakhiri pelajaran 

dan memberikan 

pesan untuk selalu 

belajar dan tetap 

semangat 

12. Siswa dan guru 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung  

 

13. Siswa mengejakan 

soal yang diberikan 

oleh guru 

15 Menit 

 

Pertemuan ke-5 

KEGIATAN PENDEKAT

AN 

SAINTIFIK 

DESKRIPSI KEGIATAN ALOKA

SI 

WAKTU 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

PENDAHULUAN  1. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

2.   Guru bersama-

sama siswa berdoa 

dipimpin oleh salah 

seorang siswa 

1. Siswa memberitahu 

siapa yang tidak 

masuk. 

 

2. Salah satu siswa 

memimpin doa 

5 Menit 

 3.      Guru 

mengingatkan 

kembali materi materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

3. Siswa diingatkan 

kembali materi-materi 

pembelajaran  diperte

muan sebelumnya  

10 Menit 



 
 
 

4.     Guru 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

hendak dicapai 

5.     Guru 

memberikan 

gambaran tentang 

pentingnya 

memahami konsep 

invers fungsi 

komposisi  

KEGIATAN INTI 

 

Mengamati 

 

 

 

 

 

 

Menanya 

6.      Guru membagi 

siswa ke dalam 

beberapa kelompok 

dengan masing-

masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang 

7. Guru memberikan 

data-data yang 

diperlukan 

sehubungan dengan 

materi  yang  

diajarkan      

8 Guru memberikan 

bimbingan seperlunya 

dan memberikan 

rangsangan 

pertanyaan masalah 

seperti: (apa yang 

dapat kalian 

ceritakan terkait 

masalah dalam 

LKS?), sehingga 

siswa mengeksplorasi 

permasalahan yang 

diberikan guru 

 

4. Siswa mengamati 

LKS yang 

mengarahkannya ke 

bahasan invers fungsi 

komposisi 

 

5. Siswa menanya 

permasalahan-

permasalahan yang ada 

dalam LKS 

 

6. Siswa 

mengidentifikasi 

masalah yang timbul 

dalam LKS 

 

7. Siswa menuliskan 

hasil identifikasinya 

terkait dengan 

permasalahan yang 

diajukan 

15 Menit 

Menalar 8.  Selagi siswa 

bekerja sama dengan 

kelpompoknya, guru 

memberikan bantuan 

seperlunya yang 

mengarahkan siswa 

menemukan rumus. 

8. Dalam 

kelompoknya, siswa 

mendiskusikan hasil 

identifikasi masalah 

untuk memperoleh 

konjektur. 

10 Menit 



 
 
 

9. Guru memeriksa 

konjektur setiap 

kelompok. 
9. Siswa menyusun 

konjektur secara 

kelompok. 

 

Mencoba 10.  Dengan 

bimbingan guru siswa 

didorong untuk 

menarik konjektur 

mengenai invers 

fungsi komposisi 

 15 Menit 

Jejaring  10. Memilih 

perwakilan kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

konjektur hasil diskusi 

kelompoknya, 

sementara yang lain 

memperhatikan dan 

sesekali memberi 

tanggapan terhadap 

presentasinya 

15 Menit 

 11. Guru 

membimbing siswa 

untuk membuat 

kesimpulan yang 

benar tentang materi 

yang baru saja 

dipelajari 

11.  Dari keseluruhan 

proses pembelajaran 

dengan pokok bahasan 

invers fungsi 

komposisi, siswa 

diminta menyimpukan 

apa saja yang telah 

diperolehnya 

5 Menit 

PENUTUP 

 

 12.  Siswa dan guru 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung 

13.     Guru 

memberikan  

beberapa soal 

mengenai invers 

fungsi komposisi 

14.     Guru 

mengakhiri pelajaran 

dan memberikan 

pesan untuk selalu 

belajar dan tetap 

semangat 

12. Siswa dan guru 

merefleksi proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung  

 

13. Siswa mengejakan 

soal yang diberikan 

oleh guru 

15 Menit 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individu baik dengan cara melengkapi maupun 

menyelesaikannya ! 

2. Kerjakan langsung pada lembar LKS 

3. Setelah selesai, bandingkan dan diskusikan dengan teman satu kelompok sesuai arahan dari guru 

! 

4. Tuliskan hasil jawaban kelompokmu pada Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang diberikan 

kepada ketua kelompok. 

 

Misalkan fungsi 𝑓 dirumuskan dengan 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 2 dan 𝑔 dirumuskan dengan 𝑔(𝑥) = 𝑥3 

Dengan menggunakan rumus 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1, untuk 

𝑥 = 1 → 𝑓(1) = 1 + 2 = 3  

𝑥 = 2 → 𝑓(2) = ⋯ + 2 = ⋯  

𝑥 = 3 → 𝑓(3) = ⋯  

𝑥 = 𝑡 → 𝑓(𝑡) = ⋯  

Jika 𝑥 diganti dengan 𝑔(𝑥), diperoleh 

𝑓(𝑔(𝑥)) = ⋯ + 1 = ⋯ 

Misalkan fungsi ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) = ⋯ 

Fungsi ℎ(𝑥) yang diperoleh dengan cara di atas, dinamakan fungsi komposisi 𝑔 dan 𝑓. Fungsi ini 

dituliskan dengan 𝑓 ∘ 𝑔 dibaca “𝑓 bundaran 𝑔”.  

Dengan cara yang sama, maka 

𝑔(𝑓(𝑥)) = ⋯ 

Fungsi 𝑔(𝑓(𝑥)) kemudian ditulis (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥).  

 

 

NAMA  : ……………………………………………………………………………….. 

KELAS  : ……………………………………………………………………………….. 

KELOMPOK : ……………………………………………………………………………….. 

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa: 

(𝒈 ∘ 𝒇)(𝒙) = 𝒈(𝒇(𝒙)) 

 



 
 
 

 

1. Diketahui fungsi 𝑓 dan 𝑔 yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan berikut: 

𝑓 = {(6, −2), (8, −1), (10, 0), (12, 1)} 

𝑔 = {(−2, 8), (−1, 10), (0, 12), (1, 6)} 

Tentukan 𝑓 ∘ 𝑔, 𝑔 ∘ 𝑓, (𝑓 ∘ 𝑔)(1), (𝑔 ∘ 𝑓)(6). 

Jawab: 

Perhatikan diagram panah berikut 

 

 

a. 𝑓 ∘ 𝑔 = {(−2, −1), (−1, 0), (… , … ), (… , … )} 

b. 𝑔 ∘ 𝑓 = ⋯ 

c. (𝑓 ∘ 𝑔)(1) = 2 

d. (𝑔 ∘ 𝑓)(6) = ⋯ 

2. Diketahui 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 2 dan 𝑔(𝑥) = 2𝑥 − 5. Tentukan 

a. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) 

b. (𝑓 ∘ 𝑔)(−2) 

c. (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) 

d. (𝑔 ∘ 𝑓)(4) 

Jawab: 

a. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = ⋯ 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

Selesaikan permasalahan berikut! 

6 • 

8 • 

10 • 

12 • 

 

• −2 

•−1 

• 0 

• 1 

 

• 8 

•10 

• 12 

• 6 

 

𝑓 𝑔 

𝑔 ∘ 𝑓 

−2 • 

−1 • 

0 • 

1 • 

 

• 8 

•10 

• 12 

• 6 

 

• −1 

•0 

• 1 

• 2 

 

𝑔 𝑓 

𝑓 ∘ 𝑔 



 
 
 

…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………. 

b. (𝑓 ∘ 𝑔)(−2) = ⋯ 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………. 

c. (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = ⋯ 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………. 

d. (𝑔 ∘ 𝑓)(4) = ⋯ 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individu baik dengan cara melengkapi maupun 

menyelesaikannya ! 

2. Kerjakan langsung pada lembar LKS 

3. Setelah selesai, bandingkan dan diskusikan dengan teman satu kelompok sesuai arahan dari 

guru ! 

4. Tuliskan hasil jawaban kelompokmu pada Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang diberikan 

kepada ketua kelompok. 

 

 

 

Misalkan diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut. 

𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 3  

𝑔(𝑥) = 2𝑥 + 3  

ℎ(𝑥) = 𝑥2  

NAMA  : ……………………………………………………………………………….. 

KELAS  : ……………………………………………………………………………….. 

KELOMPOK : ……………………………………………………………………………….. 



 
 
 

 

 

 

 

Dengan demikian sifat-sifat komposisi fungsi dapat dituliskan kembali sebagai berikut: 

1. Komposisi fungsi tidak bersifat …, yaitu 

Komposisi fungsi (𝑓 ∘ 𝑔) dan (𝑔 ∘ 𝑓) ialah 

(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = ⋯ 

 

(𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = ⋯ 

 

Berdasarkan hasil tersebut  

(𝒇 ∘ 𝒈)(𝒙) …  (𝒈 ∘ 𝒇)(𝒙) 

sehingga komposisi fungsi tersebut tidak bersifat … 

 

Komposisi fungsi ((𝑓 ∘ 𝑔) ∘ ℎ)dan (𝑓 ∘ (𝑔 ∘ ℎ)) ialah 

((𝑓 ∘ 𝑔) ∘ ℎ)(𝑥) = ⋯ 

 

(𝑓 ∘ (𝑔 ∘ ℎ))(𝑥) = ⋯ 

 

Berdasarkan hasil tersebut 

((𝒇 ∘ 𝒈) ∘ 𝒉)(𝒙) … (𝒇 ∘ (𝒈 ∘ 𝒉))(𝒙) 

sehingga komposisi fungsi tersebut bersifat … 

 

Misalkan 𝑓 dan 𝐼 adalah fungsi pada himpunan bilangan real dengan 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 4 dan 

𝐼(𝑥) = 𝑥. 

Tunjukan bahwa (𝑓 ∘ 𝐼)(𝑥) = (𝐼 ∘ 𝑓)(𝑥). 

(𝑓 ∘ 𝐼)(𝑥) = ⋯ 

 

(𝐼 ∘ 𝑓)(𝑥) = ⋯ 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa (𝒇 ∘ 𝑰)(𝒙) = (𝑰 ∘ 𝒇)(𝒙) = 𝒇(𝒙) 

Sehingga 𝐼(𝑥) merupakan fungsi … dalam komposisi fungsi.  

 



 
 
 

(𝒇 ∘ 𝒈)(𝒙) …  (𝒈 ∘ 𝒇)(𝒙)  

2. Komposisi fungsi bersifat …, yaitu 

((𝒇 ∘ 𝒈) ∘ 𝒉)(𝒙) … (𝒇 ∘ (𝒈 ∘ 𝒉))(𝒙)  

3. Terdapat fungsi … 𝐼(𝑥) = 𝑥 sehingga (𝒇 ∘ 𝑰)(𝒙) = (𝑰 ∘ 𝒇)(𝒙) = 𝒇(𝒙) 

 

 

1. Jika fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 4, 𝑔(𝑥) = 3𝑥 + 2, dan ℎ(𝑥) = 𝑥2 − 1, tentukan: 

a. (𝑓 ∘ 𝑔 ∘ ℎ)(𝑥) 

b. (𝑓 ∘ ℎ ∘ 𝑔)(𝑥) 

c. (ℎ ∘ 𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) 

d. (𝑓 ∘ 𝑔 ∘ ℎ)(1) 

e. (𝑓 ∘ ℎ ∘ 𝑔)(2) 

f. (ℎ ∘ 𝑔 ∘ 𝑓)(3) 

 

Jawab: 

a. (𝑓 ∘ 𝑔 ∘ ℎ)(𝑥) = ⋯ 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………

………………………………………. 

b. (𝑓 ∘ ℎ ∘ 𝑔)(𝑥) = ⋯ 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………

………………………………………. 

Selesaikan permasalahan berikut! 



 
 
 

c. (ℎ ∘ 𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = ⋯ 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………

………………………………………. 

d. (𝑓 ∘ 𝑔 ∘ ℎ)(1) = ⋯ 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………

………………………………………. 

e. (𝑓 ∘ ℎ ∘ 𝑔)(2) = ⋯ 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………

………………………………………. 

f. (ℎ ∘ 𝑔 ∘ 𝑓)(3) = ⋯ 

………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………………



 
 
 

……………………….……………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………………

………………………………………. 

2. Jika 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4 dan ℎ(𝑥) = 4𝑥 − 1, carilah fungsi 𝑔(𝑥) sedemikian rupa sehingga 𝑔 ∘ 𝑓 =

ℎ 

Jawab: 

……………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

KISI-KISI TES SOAL SIKLUS 1 

 

No. Kopetensi  Dasar Indikator Butir Soal 

1 Menjelaskan dan melakukan operasi 

aritmatika (penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan 

pembaagian) dan operasi komposisi 

Menjelaskan operasi 

fungsi komposisi 

1 

Memahami konsep 

fungsi komposisi 

1,2,4 

2 Menyelesikan masalah yang 

melibatkan operasi aritmatika dan 

operasi komposisi fungsi 

Mendeskripsikan dan 

mengidentifikasi 

sifat-sifat fungsi 

komposisi 

3,4 

Menyelesaikan 

masalah terkait 

dengan operasi fungsi 

komposisi 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TES SIKLUS 1 DAN PEMBAHASAN 

Alokasi Waktu  : 45 Menit 

Jenis Soal  : Seragam 

Ketentuan  : Tutup Buku 

1. Diketahui 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1, 𝑔(𝑥) = 3𝑥2 dan ℎ(𝑥) =
1

𝑥+4
 tentukan : 

 a. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) 

 b. (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥) 

2. Diketahui (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 19 − 6𝑥 𝑑𝑎𝑛 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 . Tentukan 𝑔(𝑥)! 

3. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥2, 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 3  𝑑𝑎𝑛 ℎ(𝑥) = 𝑥 

 a. Tentukan (𝑓 ∘ (𝑔 ∘ ℎ))(𝑥)! 

 b. Tentukan ((𝑓 ∘ 𝑔) ∘ ℎ)(𝑥)! 

 c. Apakah (𝑓 ∘ (𝑔 ∘ ℎ))(𝑥) = ((𝑓 ∘ 𝑔) ∘ ℎ)(𝑥)? Jelaskan! 

4. Diketahui 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 2  𝑑𝑎𝑛 𝑔(𝑥) = 2𝑥 .  Tentukan komposisi fungsi berikut 

ini. 

 a. (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) 

   b. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) 

 c.  Apakah (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥)= (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥)? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

JAWABAN 

1.  a. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

         = 2(𝑔(𝑥)) + 1 

         = 2(3𝑥2) + 1 

         = 6𝑥2 + 1 

 b. (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(ℎ(𝑥)) 

         = 3(ℎ(𝑥))
2
 

         = 3(
1

𝑥+4
)2 

         = 3
1

(𝑥+4)2 

         =  
3

(𝑥+4)2   

         =
3

𝑥2+8𝑥+16
 

 

2. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 19 − 6𝑥 

 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 

 𝑓(𝑔(𝑥)) = 3(𝑔(𝑥)) + 1 

 19 − 6𝑥 = 3(𝑔(𝑥)) + 1 

 18 − 6𝑥 = 3(𝑔(𝑥)) 

 𝑔(𝑥) =  
18−6𝑥

3
 

 

3.  a. (𝑓 ∘ (𝑔 ∘ ℎ))(𝑥) =? 

  (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥) = 𝑔(ℎ(𝑥)) 

         = ℎ(𝑥) − 3 



 
 
 

         = 𝑥 − 3 

  Kita misalkan (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥) = 𝑤(𝑥) 

  (𝑓 ∘ 𝑤)(𝑥) = 𝑓(𝑤(𝑥)) 

          = (𝑤(𝑥))2 

          = (𝑥 − 3)2 

          = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 

  Jadi nilai dari  (𝑓 ∘ (𝑔 ∘ ℎ))(𝑥) = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 

 b. ((𝑓 ∘ 𝑔) ∘ ℎ) =? 

  (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

         = (𝑔(𝑥))2 

         = (𝑥 − 3)2 

         = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 

  Kita misalkan (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑧(𝑥) 

  (𝑧 ∘ ℎ)(𝑥) = 𝑧(ℎ(𝑥)) 

         = (ℎ(𝑥))
2

− 6(ℎ(𝑥)) + 9 

         = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 

  Jadi nilai dari ((𝑓 ∘ 𝑔) ∘ ℎ) = 𝑥2 − 6𝑥 + 9 

 c. Nilainya sama dikarenakan komposisi fungsi bersifat asosiatif 

 

 

 

4. a. (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) 

         = 2(𝑓(𝑥)) 



 
 
 

         = 2(3𝑥 − 2) 

 b. (𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

         = 3(𝑔(𝑥)) − 2 

         = 3(2𝑥) − 2 

         = 6𝑥 − 2 

 c.  Nilainya tidak sama dikarenakan komposisi fungsi tidak bersifat 

komutatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES SIKLUS 1 

No Indikator Pemahaman Konsep Keterangan Skor 

1.  1. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

2. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

2 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

2.  1. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

2. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

2 



 
 
 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

3.  1. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

2. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

2 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

4. 1. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

2. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

2 



 
 
 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

Skor Minimal = 0                                          Skor Maksimal=3 

Total Skor Maksimal = 12 

Nilai = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

No. Aspek Penilain 

Pelaksanaan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Iya Tidak Iya Tidak 

1. Guru mengecek kehadiran siswa √  √  

2. 
Guru bersama-sama siswa berdoa dipimpin 

oleh salah seorang siswa 
√  √  

3. 

Guru memotivasi siswa, menarik perhatian 

agar mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik 

√   √ 

4. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 
 √ √  

5. 
Mengelompokkan siswa ke dalam kelompok 

belajar 
√  √  

6. 
Memberikan data-data yang diperlukan 

sehubungan dengan materi  yang  diajarkan 
 √ √  

7. 
Memberikan bimbingan seperlunya kepada 

siswa untuk menemukan rumus, 
√  √  

8. 
Mengamati siswa dalam kelompok pada saat 

menyusun konjektur 
√  √  

9. Memeriksa hasil konjektur siswa √  √  

10. 

Memilih perwakilan siswa dari masing-masing 

kelompok untuk mengungkapkan dan 

menuliskan konjektur yang telah mereka buat 

√  √  

11. 

Membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan yang benar tentang materi yang 

baru saja dipelajari 

√  √  

12. 
Guru memberikan tes evaluasi setiap akhir 

pertemuan 
√  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individu baik dengan cara melengkapi maupun 

menyelesaikannya ! 

2. Kerjakan langsung pada lembar LKS 

3. Setelah selesai, bandingkan dan diskusikan dengan teman satu kelompok sesuai arahan dari 

guru ! 

4. Tuliskan hasil jawaban kelompokmu pada Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang diberikan 

kepada ketua kelompok. 

 

 

Misalkan 𝑓 = {(1, 𝑎), (2, 𝑏), (3, 𝑐), (4, 𝑑)}, maka invers dari 𝑓 adalah {(𝑎, 1), (𝑏, 2), (𝑐, 3), (𝑑, 4)}. 

Invers fungsi 𝑓 dinotasikan dengan 𝑓−1. Diagram panah untuk fungsi 𝑓 dan 𝑓−1 tersebut dapat 

dilihat dibawah ini: 

 

 

Berdasarkan persoalan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

 

 

Dalam menentukan invers suatu fungsi, ada beberapa langkah yag perlu diperhatikan antara lain: 

1. Ubahlah bentuk 𝑦 = 𝑓(𝑥) menjadi 𝑥 = 𝑓(𝑦). Karena 𝑥 = 𝑓−1(𝑦) maka kalian akan 

memperoleh bentuk 𝑓−1(𝑦) = 𝑓(𝑦). 

NAMA  : ……………………………………………………………………………….. 

KELAS  : ……………………………………………………………………………….. 

KELOMPOK : ……………………………………………………………………………….. 

1 • 

2 • 

3 • 

4 • 

 

• 𝑎 

•𝑏 

• 𝑐 

• 𝑑 

 

𝑓 

𝑎 • 

𝑏 • 

𝑐 • 

𝑑 • 

 

• 1 

•2 

• 3 

• 4 

 

𝑓−1 
𝐴 𝐵 𝐴 𝐵 

Suatu fungsi 𝑓 mempunyai fungsi invers 𝑓−1 jika dan hanya jika 𝑓 merupakan fungsi … atau 

𝐴 dan 𝐵 berkorespondensi satu-satu 



 
 
 

2. Setelah memperoleh 𝑓−1(𝑦) = 𝑓(𝑦), kemudian ubahlah variabel 𝑦 dengan variabel 𝑥 sehingga 

akan diperoleh 𝑓−1(𝑥). 

 

Tentukan rumus invers fungsi dari fungsi-fungsi berikut! 

a. 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 2 

b. 𝑓(𝑥) =
2−4𝑥

𝑥+5
 

c. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4, untuk 𝑥 ≥ 0 

Jawab: 

a. 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 2 

𝑦 = 4𝑥 − 2 

4𝑥 = 𝑦 + ⋯ 

𝑥 =
𝑦 + ⋯

…
 

𝑓−1(𝑦) =
𝑦 + ⋯

…
 

Jadi, 𝑓−1(𝑥) =
𝑥+⋯

…
 

b. 𝑓(𝑥) =
2−4𝑥

𝑥+5
 

……………………………………………………………………………………………….......

.............…………………………………………………………………………………………

……....................………………………………………………………………………………

………………....................……………………………………………………………………

…………………………....................…………………………………………………………

……………………………………....................………………………………………………

………………………………………………....................……………………………………

…………………………………………………………....................…………………………

…………………………………………………………………….................... 

c. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 4, untuk 𝑥 ≥ 0 

……………………………………………………………………………………………….......

.............…………………………………………………………………………………………

……....................………………………………………………………………………………

………………....................……………………………………………………………………

…………………………....................…………………………………………………………

……………………………………....................………………………………………………

………………………………………………....................…………………………………… 

 

Selesaikan permasalahan berikut! 



 
 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

Petunjuk : 

5. Kerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara individu baik dengan cara melengkapi maupun 

menyelesaikannya ! 

6. Kerjakan langsung pada lembar LKS 

7. Setelah selesai, bandingkan dan diskusikan dengan teman satu kelompok sesuai arahan dari 

guru ! 

8. Tuliskan hasil jawaban kelompokmu pada Lembar Kerja Kelompok (LKK) yang diberikan 

kepada ketua kelompok. 

 

Perhatikan dan lengkapi permasalahan berikut! 

1. 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 5 

Invers dari fungsi 𝑓 yaitu: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) 

𝑦 = 𝑥 + 5 

𝑥 = ⋯ 

𝑓−1(𝑦) = ⋯ 

Jadi, 𝑓−1(𝑥) = ⋯ 

Komposisi fungsi (𝑓 ∘ 𝑓−1) adalah 

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑓(𝑓−1(𝑥)) = 𝑓(⋯ ) = ⋯ 

Komposisi fungsi (𝑓−1 ∘ 𝑓) adalah 

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑓−1(𝑓(𝑥)) = 𝑓(𝑥 + 5) = ⋯ 

2. 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 6, untuk 𝑥 ≥ 0 

𝑦 = 𝑔(𝑥) 

𝑦 = 𝑥2 + 6 

𝑥2 = ⋯ 

NAMA  : ……………………………………………………………………………….. 

KELAS  : ……………………………………………………………………………….. 

KELOMPOK : ……………………………………………………………………………….. 

Hubungan Invers dan Komposisi Fungsi 

 



 
 
 

𝑥 = ±√⋯ 

𝑓−1(𝑦) = ±√⋯ 

𝑓−1(𝑥) = ±√⋯ 

Karena domain 𝑥 ≥ 0, maka  

𝑓−1(𝑥) = √⋯ 

Komposisi fungsi (𝑓 ∘ 𝑓−1) adalah 

(𝑓 ∘ 𝑓−1)(𝑥) = 𝑓(𝑓−1(𝑥)) = 𝑓(√⋯ ) = ⋯ 

Komposisi fungsi (𝑓−1 ∘ 𝑓) adalah 

(𝑓−1 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑓−1(𝑓(𝑥)) = 𝑓(𝑥2 + 6) = ⋯ 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, diperoleh 

 

 

 

 

Misalkan 𝑓 dan 𝑔 merupakan fungsi maka komposisi fungsi-fungsi tersebut adalah 

(𝑓 ∘ 𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) dan (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) 

Invers dari komposisi didefinisikan sebagai berikut: 

Jika 𝑢 dan 𝑣 merupakan komposisi dari fungsi 𝑓 dan 𝑔 yaitu, 𝑢 = 𝑓 ∘ 𝑔 dan 𝑣 = 𝑔 ∘ 𝑓, invers dari 

fungsi 𝑢 dan 𝑣 merupakan komposisi dari invers 𝑓 dan 𝑔 yang ditulis 

𝑢−1 = (𝑓 ∘ 𝑔)−1 = 𝑔−1 ∘ 𝑓−1 

𝑣−1 = (𝑔 ∘ 𝑓)−1 = 𝑓−1 ∘ 𝑔−1 

Secara umum hal tersebut dapat dituliskan kembali yaitu 

 

 

1. Tentukan (𝑓 ∘ 𝑔)−1 dan (𝑔 ∘ 𝑓)−1 jika diketahui 

a. 𝑓(𝑥) = 5𝑥 dan 𝑔(𝑥) = 5 − 2𝑥 

b. 𝑓(𝑥) =
3

𝑥−5
 dan 𝑔(𝑥) = 6 − 2𝑥 

(𝒇 ∘ 𝒇−𝟏)(𝒙) = (𝒇−𝟏 ∘ 𝒇)(𝒙) = ⋯ = 𝑰(𝒙) 

dengan 𝑰 merupakan fungsi identitas. 

Invers Fungsi Komposisi 

 

(𝒇 ∘ 𝒈)−𝟏(𝒙) = (𝒈−𝟏 ∘ 𝒇−𝟏)(𝒙) 

(𝒈 ∘ 𝒇)−𝟏(𝒙) = (𝒇−𝟏 ∘ 𝒈−𝟏)(𝒙) 

 

Selesaikan permasalahan berikut! 



 
 
 

c. 𝑓(𝑥) =
1

3−𝑥
 dan 𝑓(𝑥) =

1

𝑥−1
 

 

Jawab: 

……………………………………………………………………………………………….......

.............…………………………………………………………………………………………

……....................………………………………………………………………………………

………………....................……………………………………………………………………

…………………………....................…………………………………………………………

……………………………………....................………………………………………………

………………………………………………....................……………………………………

…………………………………………………………....................…………………………

…………………………………………………………………….................... 

2. Diketahui 𝑓(𝑥) =
3

𝑥+1
 dan 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 5 tentukan nilai-nilai berikut 

a. (𝑓 ∘ 𝑔)−1(2) 

b. (𝑔 ∘ 𝑓)−1(2) 

c. (𝑓 ∘ 𝑔)−1(−2) 

d. (𝑔 ∘ 𝑓)−1(−2) 

e. (𝑓 ∘ 𝑔)−1(0) 

 

……………………………………………………………………………………………….......

.............…………………………………………………………………………………………

……....................………………………………………………………………………………

………………....................……………………………………………………………………

…………………………....................…………………………………………………………

……………………………………....................………………………………………………

………………………………………………....................……………………………………

…………………………………………………………....................…………………………

…………………………………………………………………….................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

KISI-KISI TES SOAL SIKLUS 2 

 

No. Kopetensi  Dasar Indikator Butir Soal 

1 Menjelaskan fungsi invers dan sifat-

sifatnya serta menentukan 

eksistensinya 

Mampu menjelaskan 

operasi fungsi invers 

1,2 

Mampu memahami 

konsep fungsi invers 

2,4 

2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi invers 

suatu fungsi 

Mampu 

mendeskripsikan dan 

mengidentifikasi 

sifat-sifat fungsi 

invers 

3,4 

Menyelesaikan 

masalah terkait 

dengan fungsi invers 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TES SIKLUS 2 DAN PEMBAHASAN 

Alokasi Waktu  : 45 Menit 

Jenis Soal  : Seragam 

Ketentuan  : Tutup Buku 

 

SOAL 

1. Tentukan nilai 𝑓−1(𝑥), jika 𝑓(𝑥) = (1 − 𝑥3)
1

5 + 2  

2. Diketahui nilai 𝑓(𝑥) =
2𝑥+1

𝑥−3
, Tentukan nilai 𝑓−1(𝑥 − 2)! 

3. Tentukan (𝑓 ∘ 𝑔)−1(𝑥) 𝑑𝑎𝑛 (𝑔 ∘ 𝑓)−1(𝑥) jika diketahui  𝑓(𝑥) = 5𝑥 𝑑𝑎𝑛 𝑔(𝑥) =

5 − 2𝑥 

4. Jika 𝑓(𝑥) = 5𝑥 𝑑𝑎𝑛 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 4, Tentukanlah 𝑓−1(𝑔(𝑥2) − 4) 

 

PEMBAHASAN 

1. 𝑓(𝑥) = (1 − 𝑥3)
1

5 + 2 

 𝑓−1(𝑥) =? 

 𝑦 = (1 − 𝑥3)
1

5 + 2 

 𝑦 − 2 = (1 − 𝑥3)
1

5  

 (𝑦 − 2)5 = (1 − 𝑥3) 

 𝑥3 = (1-(𝑦 − 2)5) 

 𝑥 = (1 − (𝑦 − 2)5)
1

3 

 𝑓(𝑦) = (1 − (𝑦 − 2)5)
1

3 

 𝑓−1(𝑥) = (1 − (𝑥 − 2)5)
1

3 



 
 
 

 

2. 𝑓(𝑥) =
2𝑥+1

𝑥−3
 

 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−3
 

 𝑦(𝑥 − 3) = 2𝑥 + 1 

 𝑥𝑦 − 3𝑦 = 2𝑥 + 1 

 𝑥𝑦 − 2𝑥 = 3𝑦 + 1 

 𝑥(𝑦 − 2) = 3𝑦 + 1 

 𝑥 =
3𝑦+1

𝑦−2
 

 𝑓(𝑦) =
3𝑦+1

𝑦−2
 

 𝑓−1(𝑥) =
3𝑥+1

𝑥−2
 

 𝑓−1(𝑥 − 2) =
3(𝑥−2)+1

(𝑥−2)−2
 

 𝑓−1(𝑥 − 2) =
3𝑥−6+1

𝑥−2−2
 

 𝑓−1(𝑥 − 2) =
3𝑥−5

𝑥−4
 

3. (𝑓 ∘ 𝑔)−1(𝑥) =?                              (𝑔 ∘ 𝑓)−1(𝑥) =?  

 (𝑓 ∘ 𝑔) (𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) 

                                 = 5(𝑔(𝑥)) 

         = 5(5 − 2𝑥)  

         = 25 − 10𝑥 

 (𝑓 ∘ 𝑔)−1(𝑥) = 𝑦         

 𝑦 = 25 − 10𝑥   

 10𝑥 = 25 − 𝑦 

 𝑥 =
25−𝑦

10
 



 
 
 

 𝑥 = 𝑓(𝑔(𝑦)) 

 𝑓(𝑔(𝑦)) =
25−𝑦

10
 

 𝑓(𝑔(𝑦)) = 𝑓(𝑔(𝑥))−1 

 𝑓(𝑔(𝑥))−1 =
25−𝑦

10
 

 

 (𝑔 ∘ 𝑓) (𝑥)    = 𝑔(𝑓(𝑥)) 

   = 5 − 2(𝑓(𝑥)) 

   = 5 − 2(5𝑥) 

   = 5 − 10𝑥 

(𝑔 ∘ 𝑓)−1(𝑥) = 𝑦 

 𝑦 = 5 − 10𝑥 

 10𝑥 = 5 − 𝑦 

 𝑥 =
5−𝑦

10
 

 𝑥 = 𝑔(𝑓(𝑦)) 

 𝑔(𝑓(𝑦)) =
5−𝑦

10
 

 𝑔(𝑓(𝑦)) = 𝑓(𝑔(𝑥))−1 

 𝑓(𝑔(𝑥))−1 = 
5−𝑥

10
 

 

  

4. 𝑓(𝑥) = 5𝑥                                   𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 4 

 𝑔(𝑥2)  = (𝑥2)2 + 4 

  = 𝑥4 + 4 



 
 
 

 𝑓−1(𝑔(𝑥2) − 4) = 𝑓−1(𝑥4 + 4 − 4) 

       = 𝑓−1(𝑥4) 

 𝑓−1(𝑥) = 5𝑥 

 𝑓−1(𝑥) = 𝑦 

 𝑦 = 5𝑥 

 𝑥 =
𝑦

5
 

 𝑥 = 𝑓(𝑦) 

 𝑓(𝑦) =
𝑦

5
 

 𝑓(𝑦) = 𝑓−1(𝑥) 

 𝑓−1(𝑥) =
𝑥

5
 

 𝑓−1(𝑥4) =
𝑥4

5
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES SIKLUS 2 

No Indikator Pemahaman Konsep Keterangan Skor 

3.  3. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

4. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

2 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

4.  4. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

5. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

2 



 
 
 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

6.  3. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

4. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

2 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

4. 3. Kemampuan untuk menyatakan ulang sebuah 

konsep 

4. Kemampuan untuk mengklasifikasikan objek 

menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

 

Tidak ada jawaban 

atau tidak ada ide 

matematika yang 

muncul sesuai dengan 

soal. 

0 

Ide matematik telah 

muncul namun belum 

dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis. 

1 

Dapat menyajikan 

konsep dalam 

berbagai bentuk 

representasi 

matematis sebagai 

suatu logaritma 

pemahaman konsep 

namun masih 

2 



 
 
 

melakukan beberapa 

kesalahan. 

Dapat menyajikan 

konsep dalam bentuk 

representasi 

matematika dengan 

benar. 

3 

Skor Minimal = 0                                          Skor Maksimal=3 

Total Skor Maksimal = 12 

Nilai = 
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
 x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

No. Aspek Penilain 

Pelaksanaan 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Iya Tidak Iya Tidak 

1. Guru mengecek kehadiran siswa √  √  

2. 
Guru bersama-sama siswa berdoa dipimpin 

oleh salah seorang siswa 
√  √  

3. 

Guru memotivasi siswa, menarik perhatian 

agar mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik 

 √ √  

4. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 
√  √  

5. 
Mengelompokkan siswa ke dalam kelompok 

belajar 
√  √  

6. 
Memberikan data-data yang diperlukan 

sehubungan dengan materi  yang  diajarkan 
√  √  

7. 
Memberikan bimbingan seperlunya kepada 

siswa untuk menemukan rumus, 
√  √  

8. 
Mengamati siswa dalam kelompok pada saat 

menyusun konjektur 
√  √  

9. Memeriksa hasil konjektur siswa √  √  

10. 

Memilih perwakilan siswa dari masing-masing 

kelompok untuk mengungkapkan dan 

menuliskan konjektur yang telah mereka buat 

√  √  

11. 

Membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan yang benar tentang materi yang 

baru saja dipelajari 

√  √  

12. 
Guru memberikan tes evaluasi setiap akhir 

pertemuan 
√  √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


