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Petunjuk: Baca dan pahami chapter buku atau copian tulisan draf buku saya
bab DIFERENSIAL. Selesaikan permasalahan yang diberikan pada pertanyaan berikut.
Tulis pada kertas polio dan dikumpulkan pada saat berakhir jam kuliah. Hanya
mereka yang mengumpul yang boleh tanda tangan presensi.

1. Gambarlah sebuah kurva lengkung mulus yang merepresentasikan gra�k fungsi
y = f(x), x ∈ [a, b]? (tidak harus sama dengan gambar yang ada di buku):

(a) Ambil sebarang titik x, y ∈ [a, b] dengan x < y. Buatlah talibusur kurva
yang melalui (x, f(x)) dan (y, f(y)).

(b) Hitunglah gradien garis yang direpresentasikan oleh talibusur tersebut.

(c) Konstruksilah garis singgung kurva yang sejajar dengan talibusur terse-
but. Bagaimana cara Anda menentukan titik singgungnya.

(d) Bila Anda sudah berhasil menggambar kedua garis tersebut (talibusur dan
garis singgung yang sejajar), tuliskan hubungan matematis yang diperoleh
melalui kedua garis tersebut. Berikan ulasan secara narasi.

2. Kembali ke pertanyaan 1(c): apakah yang menjamin bahwa titik singgung ini
selalu ada. Buktikan secara formal untuk kasus x := a dan y := b.

Dari sini seharusnya Anda memperoleh sebuah teorema yang sangat terkenal
dalam teori diferensial yaitu teorema nilai rerata (TNR).

3. Bila derivatif kedua fungsi f dan g sama, apakah kedua fungsi tersebut juga
sama? Jelaskan secara teoritis dan contoh!

4. Tuliskan dua macam ekstrim relatif (lokal)! Apa bedanya dengan ekstrim
global (mutlak). Ilustrasikan keadaan ini secara gra�s.

5. Bila fungsi f mencapai ekstrim relatif di c, apakah kondisi yang harus dipenuhi
oleh f ′(c).

6. Bila fungsi f mempunyai sifat f ′(c) = 0, apa yang terjadi di titik c.
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7. Tuliskan de�nisi fungsi naik dan fungsi turun dalam interval [a, b], kemudian
ilustrasikan keadaan ini secara gra�s.

8. Apa yang terjadi di titik transisi c jika f turun di kiri c dan naik di kanan c?
Apa pula yang terjadi di titik c tersebut jika f naik di kiri c tetapi turun di
kanan c. Berikan ilustrasi gra�snya.

9. Bila di dalam sebuah interval [x1, x2], fungsi terdiferensial f mempunyai sifat
f ′(x) > 0 untuk setiap x ∈ [x1, x2], bagaimana pro�le fungsi f di dalam in-
terval tersebut. Berikan contoh fungsi yang memenuhi keadaan ini, kemudian
gambarkan gra�knya.

10. Pertanyaan yang sama seperti no 8, tetapi untuk kasus f ′(x) < 0.

Mbak Uki atau Mbak Arta akan memantau mahasiswa dalam mengerjakan LKM
ini. Laporan hasil kerja di kumpulkan melalui mereka berdua untuk selanjutnya
disampaikan kepada saya.
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