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GLOSARIUM
Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke 

bilangan real ax, dengan a>0 dan a≠1.

Fungsi logaritma pada dasarnya merupakan invers dari fungsi eksponen.

Df : daerah asal (Domain)

Rf : daerah hasil (range) 
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PETA MODUL

Sebelum Anda mempelajari Modul ini, Anda harus memperhatikan Peta 

Modul ini yang menggambarkan kegiatan-kegiatan belajar yang Akan Anda 

pelajari secara bertahap.

Sub Kompetensi 1
Menggunakan sifat-sifat Fungsi 
Eksponen dan Logaritma dalam 

pemecahan masalah

Sub Kompetensi 2
Menggambar grafik fungsi
Eksponen dan Logaritma

Sub Kompetensi 3
Menggunakan sifat-sifat Fungsi 
Eksponen atau Logaritma dalam 

penyelesaian pertidaksamaan 
Eksponen atau Logaritma sederhana

FUNGSI EKSPONEN
DAN LOGARITMA
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BAB I

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI

Modul turunan ini terdiri atas 3 bagian proses pembelajaran sesuai 

dengan subkompetensinya, yaitu :

1. Dalam kegiatan belajar 1 akan membahas tentang Pengertian Fungsi 

Eksponen disertai sifat-sifatnya dan Pengertian Fungsi Logaritma disertai 

sifat-sifatnya.

2. Dalam kegiatan belajar 2 akan dibahas cara menggambar grafik Fungsi 

Eksponen dan grafik Fungsi Logaritma.

3. Dalam kegiatan belajar 3 akan dibahas tentang Pertidaksamaan 

Eksponen dan Logaritma.

B. PRASYARAT

Kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mempelajari modul ini adalah:

1. Terampil dalam operasi hitung aljabar

2. Memahami konsep eksponen dan logaritma

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

a. Penjelasan Bagi Peserta Didik

1. bacalah modul ini dengan seksama mulai dari kata pengantar sampai 

dengan cek kemampuan, kemudian pahami benar seluruh informasi 

yang termuat di dalamnya.

2. setelah Anda mengisi cek kemampuan, pastikan apakah Anda 

termasuk kategori orang yang masih harus mempelajari modul ini atau 

orang yang tidak lagi mempelajarinya karena sudah menguasainya.
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3. laksanakan semua tugas-tugas yang terdapat di dalam modul ini agar 

kompetensi Anda berkembang dengan baik.

4. Setiap mempelajari satu sub kompetensi, Anda harus mulai dari 

menguasai pengertian-pengertian dalam uraian materi, melaksanakan 

tugas-tugas dan mengerjakan lembar latihan.

5. dalam mengerjakan lembar latihan, Anda tidak diperkenankan melihat 

kunci jawaban terlebih dahulu, sebelum Anda menyelesaikan lembar 

latihan.

6. cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban, hitung nilai yang Anda 

peroleh. Kemudian kerjakan saran-saran sesuai dengan hasil latihan 

Anda.

b. Peranan Guru

1. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.

2. Menegaskan kembali tentang tujuan akhir yang harus dicapai setelah 

mempelajari modul ini.

3. Membantu peserta didik dalam menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

4. Melaksanakan penilaian serta mencatat pencapaian kemajuan peserta 

didik

5. Menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian yang perlu untuk 

dibenahi dan merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya.

D. STANDAR KOMPETENSI

Kognitif

Setelah belajar pelajaran matematika maka siswa dapat 

menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan 

logaritma dalam pemecahan masalah.
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Afektif

Siswa memiliki kesadaran akan pentingnya matematika sehingga 

mereka selalu menunjukkan kesiapan diri setiap kali belajar 

matematika khususnya dalam mempelajari materi tentang fungsi 

eksponen dan logaritma.

Memiliki minat yang tinggi dalam mempelajari fungsi eksponen dan 

logaritma

Psikomotor

Siswa selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam setiap kegiatan 

belajar matematika khususnya dalam mempelajari materi tentang 

fungsi eksponen dan logaritma

E. KOMPETENSI DASAR

Kognitif

Selesai mempelajari topik tentang fungsi eksponen dan logaritma 

maka siswa mampu menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan 

logaritma dalam pemecahan masalah.

Afektif

Siswa menunjukkan kesiapan belajar matematika dalam mempelajari 

materi tentang fungsi eksponen dan logaritma dalam hal ini 

menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan logaritma dalam 

pemecahan masalah.

Siswa selalu memperhatikan dengan serius hal-hal yang menyangkut 

materi tentang fungsi eksponen dan logaritma
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Psikomotor

Siswa selalu menunjukkan kemahiran setiap kali mengerjakan tugas-

tugas yang memerlukan keterampilan dalam mempelajari materi 

tentang fungsi eksponen dan logaritma. 

F. TUJUAN AKHIR ( Indikator hasil belajar )

Setelah selesai mempelajari modul ini, Anda akan memiliki kemampuan 

sebagai berikut :

 Memahami pengertian Fungsi Eksponen

 Memahami sifat-sifat Fungsi Eksponen

 Memahami pengertian Fungsi Logaritma

 Memahami sifat-sifat Fungsi Logaritma

 Menggambar grafik Fungsi Eksponen dengan bilangan dasar a>1 dan 

0<a<1

 Menggambar grafik Fungsi Logaritma dengan bilangan dasar a>1 dan 

0<a<1

 Menjelaskan sifat-sifat Fungsi Eksponen yang digunakan dalam 

proses penyelesaian pertidaksamaan Eksponen

 Menjelaskan sifat-sifat Fungsi Logaritma yang digunakan dalam 

proses penyelesaian pertidaksamaan Logaritma

G.KOMPETENSI : Menerapkan Konsep Fungsi eksponen 

dan Logaritma

Sub 

kompetensi

Kriteria 

kinerja

Lingkup 

belajar

Materi pokok Pembelajaran

sikap pengetahuan keterampilan
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H.CEK KEMAMPUAN

No Pertanyaan Ya Tidak

1 Apakah Anda telah memahami pengertian Fungsi 

Eksponen dan sifat-sifat Fungsi Eksponen?

2 Apakah Anda telah memahami pengertian Fungsi 

Logaritma dan sifat-sifat Fungsi Logaritma?

3 Dapatkah Anda menggambarkan grafik Fungsi 

Eksponen dengan bilangan dasar a>1 dan 0<a<1? 

4 Dapatkah Anda menggambarkan grafik Fungsi 

Logaritma dengan bilangan dasar a>1 dan 0<a<1?

5 Dapatkah Anda menyelesaikan sebuah soal 

menentukan hasil pemetaan untuk x dan Fungsi 

Eksponen yang diketahui?

6 Dapatkah Anda menyelesaikan sebuah soal 

menentukan hasil pemetaan untuk x dan Fungsi 

Logaritma yang diketahui?



11

7 Dapatkah Anda menyelesaikan soal pertidaksamaan 

Eksponen dengan menggunakan sifat-sifat Fungsi 

Eksponen?

8 Dapatkah Anda menyelesaikan soal pertidaksamaan 

Logaritma dengan menggunakan sifat-sifat Fungsi 

Logaritma?

Jika Anda menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka 
pelajarilah materi tersebut dalam modul ini. Apabila Anda menjawab 
“YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkanlah dengan mengerjakan 
tugas, tes formatif dan evaluasi yang ada pada modul ini.
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BAB II

PEMBELAJARAN

A. RANCANGAN BELAJAR SISWA

Sebagaimana telah diinformasikan dalam pendahuluan, bahwa modul ini 

hanya sebagian dari sumber belajar yang dapat Anda pelajari untuk 

menguasai kompetensi menerapkan konsep Turunan. Untuk 

mengembangkan kompetensi anda dalam Substansi Non Instruksional,

Anda perlu latihan. Aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam modul ini 

selain mengembangkan kompetensi matematika, juga mengembangkan 

kompetensi Substansi Non Instruksional. Untuk itu, maka dalam 

menggunakan modul ini Anda harus melaksanakan tugas-tugas yang 

telah dirancang.

1. buatlah rencana belajar Anda berdasarkan rancangan pembelajaran 

yang telah disusun oleh guru, untuk menguasai kompetensi Konsep 

Turunan dengan menggunakan format sebagai berikut.

No Kegiatan Pencapaian Alasan Perubahan 

bila diperlukan

Paraf

Tgl Jam Tempat Siswa Guru

   Mengetahui     .............., ..........20

Guru pembimbing                Peserta Didik

(..............................) (................................)
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2. Rumuskan hasil belajar Anda sesuai standar bukti belajar yang telah 

ditetapkan.

a. Untuk penguasaan pengetahuan, Anda dapat membuat suatu 

ringkasan menurut pengertian Anda sendiri terhadap konsep-

konsep yang berkaitan dengan kompetensi yang telah dipelajari. 

Selain ringkasan, Anda juga dapat melengkapinya dengan kliping

terhadap informasi-informasi yang relevan dengan kompetensi 

yang sedang Anda pelajari.

b. Tahapan pekerjaan Anda dapat dituliskan/digambarkan dalam 

diagram alir yang dilengkapi dengan penjelasannya (siapa 

penanggung jawab setiap tahapan pekerjaan, siapa yang terlibat, 

kapan direncanakan, kapan direalisasikan, dan hasilnya apa).

c. Produk hasil praktek dalam kegiatan ini dapat Anda kumpulkan 

berupa contoh benda kerja, atau dalam bentuk visualisasinya 

(gambar, foto, dan lain-lain).

d. Setiap tahapan proses akan diakhiri dengan penilaian, lakukanlah 

diskusi dengan guru pembimbing untuk mendapatkan persetujuan, 

dan apabila ada hal-hal yang harus diperbaiki/dilengkapi, maka 

Anda harus melaksanakan saran guru pembimbing Anda.
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B. KEGIATAN BELAJAR

1. KEGIATAN BELAJAR 1 

Menggunakan aturan yang berkaitan dengan Fungsi Eksponen dan 

Logaritma dalam pemecahan masalah.

Sub Kompetensi 1
Menggunakan sifat-sifat fungsi 
eksponen dan logaritma dalam 

pemecahan masalah

Sub Kompetensi 2
Menggambar grafik fungsi eksponen 

dan logaritma

Sub Kompetensi 3
Menggunakan sifat-sifat Fungsi 
Eksponen atau Logaritma dalam 

penyelesaian pertidaksamaan eksponen 
atau logaritma sederhana

Fungsi Eksponen dan 
Logaritma ANDA Berada 

di sini
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a.  Tujuan Kegiatan Belajar 1

setelah mempelajari uraian kegiatan belajar ini, Anda diharapkan :

 Memahami pengertian fungsi eksponen.

 Memahami sifat-sifat fungsi eksponen.

 Memahami pengertian fungsi logaritma.

 Memahami sifat-sifat fungsi logaritma

b.    Uraian Materi

A. Pengertian Fungsi Eksponen

Kalian tentu telah mengenal berbagai jenis fungsi, seperti fungsi 

linier, fungsi konstan, fungsi kuadrat, fungsi polinom, dan fungsi 

modulus. Fungsi-fungsi tersebut termasuk fungsi aljabar, karena 

operasi aljabar (+, -, x, :) dapat diterapkan langsung. Jika operasi 

aljabar tidak dapat diterapkan secara langsung, maka fungsi tersebut 

dinamakan fungsi transenden. Jenis fungsi yang termasuk fungsi 

transenden diantaranya, fungsi trigonometri, fungsi eksponen, dan 

fungsi logaritma.

Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan 

real x ke bilangan real ax, dengan a>0 dan a≠1.

Dalam bentuk umum fungsi eksponen didefinisikan sebagai

f : x→kax atau y = f(x) = kax

dengan:

1) x adalah peubah bebas, dengan daerah asal (Domain) Df = {x / 

x є R}.

2) a adalah bilangan pokok atau basis eksponen, dengan 

ketentuan a>0 dan a≠1.

3) y adalah peubah tak bebas, dengan daerah hasil (range) Rf = {y 

/ y>0, y є R}, dan

4) k adalah konstanta sebarang
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B. Pengertian Fungsi Logaritma

Fungsi logaritma pada dasarnya merupakan invers dari fungsi 

eksponen. Hal ini dapat dipahami dengan melihat adanya kesetaraan 

antara sifat-sifat logaritma dan eksponen sebagai berikut.

x = ay ↔ a log x = y

Bentuk kesetaraan diatas dapat dikatakan bahwa a log x = y, a>0; 

a≠1 dan x>0 sebagai invers dari y=ax, dengan a>0 dan a≠1.

Sifat kesetaraan diatas dapat melukiskan bahwa a log x = y 

sebagai hasil “pencerminan terhadap garis y = x” dari fungsi eksponen 

y = ax.

Dari uraian tersebut, dapat diperoleh pengertian fungsi logaritma 

sebagai berikut.

Fungsi logaritma f dengan bilangan pokok atau basis a dapat dituliskan 

dalam bentuk f : x → a log x atau y = f (x) = a log x, dengan

1) x adalah peubah tak bebas atau numerus dan berlaku sebagai 

daerah asal (domain) fungsi f, yaitu Df = {x / x>0, x є R},

2) a adalah bilangan pokok atau basis logaritma dengan ketentuan 

a>0 dan a≠1, serta

3) y adalah peubah tak bebas dan berlaku sebagai daerah hasil 

(range) fungsi, yaitu Rf = {y / y є R}.

c.    Rangkuman Kegiatan Belajar 1

Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan 

real x ke bilangan real ax, dengan a>0 dan a≠1.

Dalam bentuk umum fungsi eksponen didefinisikan sebagai

f : x→kax atau y = f(x) = kax

dengan:

1) x adalah peubah bebas, dengan daerah asal (Domain) Df = {x / 

x є R}.

2) a adalah bilangan pokok atau basis eksponen, dengan 

ketentuan a>0 dan a≠1.
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3) y adalah peubah tak bebas, dengan daerah hasil (range) Rf = {y 

/ y>0, y є R}, dan

4) k adalah konstanta sebarang

Fungsi logaritma pada dasarnya merupakan invers dari fungsi 

eksponen.

Fungsi logaritma f dengan bilangan pokok atau basis a dapat dituliskan 

dalam bentuk f : x → a log x atau y = f (x) = a log x, dengan

4) x adalah peubah tak bebas atau numerus dan berlaku sebagai 

daerah asal (domain) fungsi f, yaitu Df = {x / x>0, x є R},

5) a adalah bilangan pokok atau basis logaritma dengan ketentuan 

a>0 dan a≠1, serta

6) y adalah peubah tak bebas dan berlaku sebagai daerah hasil 

(range) fungsi, yaitu Rf = {y / y є R}.

d.    Tugas Kegiatan Belajar 1

Diskusikan soal-soal LKS tentang konsep fungsi eksponen dan logaritma, 

untuk dipresentasikan.

e.    Tes Formatif

1. Diketahui fungsi eksponen yang dirumuskan sebagai f(x) = 2x. 

Tentukan hasil pemetaan untuk x = {3, 2, 0, -1, -2, -3}.

2. Diketahui fungsi logaritma yang dirumuskan sebagai f(x) = 2

1
Log x. 

Tentukan hasil pemetaan untuk x = {8, 4, 2, 1, 
2

1
, 

4

1
, 

8

1
}.

Cocokkan hasil ulangan Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di 

halaman belakang Modul ini. Hitung skor  yang Anda peroleh. Kerjakan 

saran-saran yang sesuai dengan skor yang Anda peroleh.

Ingat !!! Jangan melihat kunci sebelum Anda selesai mengerjakan.
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Bobot soal ditentukan sebagai berikut !

Nomor soal Bobot Keterangan

1

2

4

6

Skor

Maksimal = 10

f. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Untuk lebih memahami apa yang telah Anda baca jawablah soal-soal 

berikut ini. 

1. Isilah nilai f(x) yang memenuhi pada tabel berikut untuk x yang 

diketahui!

f(x) = 4x

x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

f(x)

2. Isilah nilai f(x) yang memenuhi pada tabel berikut untuk x yang 

diketahui!

f(x) = 2 log x

X -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

f(x)

g. Tingkat Penguasaan 

Rumus :

Tingkat Penguasaan = 
20

diperolehyangskorjumlah
× 100%

Saran-saran yang harus Anda lakukan, sesuai dengan tingkat 

penguasaan yang telah Anda capai sebagai berikut :

1. > 80 % Bagus ! pertahankan  prestasi yang telah Anda capai dan 

Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2

2. 60 – 80 % Anda masih perlu membaca kembali teks subkompetensi 

ini dengan lebih seksama, terutama bagian yang belum 

Anda kuasai
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3. < 60 %      Anda belum belajar bersungguh-sungguh, Anda harus 

mengejar ketinggalan dan bertanyalah pada guru mata 

pelajaran tentang kesulitan Anda

2. KEGIATAN BELAJAR 2 :

Menggambar grafik Fungsi Eksponen dan Logaritma

a.  Tujuan Kegiatan Belajar 2

Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar ini, Anda diharapkan :

1. Mampu menggambarkan grafik Fungsi Eksponen

2. Mampu menggambarkan grafik Fungsi Logaritma 

b.    Uraian Materi

A. Menggambar Grafik Fungsi Eksponen

Untuk menggambarkan grafik fungsi eksponen, terlebih dahulu 

tentukan sejumlah titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Untuk 

memudahkan, plot titik-titik dengan x bilangan bulat sebagai titik bantu, 

Sub Kompetensi 1
Menggunakan sifat-sifat Fungsi 
Eksponen dan Logaritma dalam 

pemecahan masalah

Sub Kompetensi 2
Menggambar grafik Fungsi Eksponen 

dan Logaritma

Sub Kompetensi 3
Menggunakan sifat-sifat Fungsi 
eksponen atau Logaritma dalam 

penyelesaian pertidaksamaan Eksponen 
atau Logaritma

Fungsi Eksponen 
dan Logaritma

ANDA Berada 
di sini
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kemudian titik-titik yang sudah di plot dihubungkan dengan kurva mulus.

Perhatikan contoh berikut.

Gambarlah grafik fungsi eksponen f(x)=2x.

Jawab:

Untuk menggambar grafik fungsi f(x)=2x, perhatikan langkah berikut.

Langkah pertama, tentukan nilai f(x) untuk x bilangan bulat tertentu pada 

tabel sebagai titik bantu.

X ....... -3 -2 -1 0 1 2 3 .....

f(x) ....... 1/8
1/4

1/2 1 2 4 8 ......

Langkah kedua, plot pasangan titik pada tabel, misalnya titik (-3, 1/8), (-2, 
1/4), (-1, 1/2 ), (0,1), (1,2), (2,4), dan (3,8) pada bidang cartesius.

Langkah ketiga, hubungkan pasangan titik di atas dengan garis lengkung 

sehingga membentuk kurva mulus, maka terbentuklah grafik f(x)=2x.

Y

7

3

                             X

Berdasarkan contoh tersebut, dapat di simpulkan sifat-sifat fungsi y=ax, 

dengan a>1, sebagai berikut.

1. terdefinisi untuk semua  x є R dan grafik selalu berada di atas sumbu x.

2. memotong sumbu Y di titik (0,1).

3. kurva monoton naik, artinya jika x1>x0, maka ax
1>ax

0.

4. asimtot datarnya pada garis y=o atau sumbu X.

Sifat-sifat fungsi y=ax, dengan 0<a<1, sebagai berikut.

1. terdefinisi untuk semua  x є R dan grafik selalu berada di atas sumbu x.

2. memotong sumbu Y di titik (0,1).

3. kurva monoton turun, artinya jika x1>x0, maka ax
1<ax

0.
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4. asimtot datarnya pada garis y=o atau sumbu X.

Perhatikan grafik pada gambar. Dari grafik tersebut bisa menemukan nilai 

x yang dikehendaki, misalnya 2x=3, dengan cara menarik garis horizontal 

ke kanan dari titik 3 pada sumbu Y hingga menyentuh kurva, dari titik ini 

kemudian tarik garis vertical hingga menyentuh sumbu X,  titik sentuh 

pada sumbu X inilah niai dari x yang dimaksud. 

B. Menggambar Grafik Fungsi Logaritma

Penggunaan koordinat untuk titik-titik pada bidang memungkinkan 

untuk memberikan suatu kurva (objek geometri) dengan memakai suatu 

persamaan (objek aljabar). Grafik suatu persamaan dalam x dan y terdiri atas 

titik-titik di bidang yang koordinatnya-koordinat (x,y)-nya memenuhi 

persamaan, artinya membuatnya dengan persamaan yang benar. Berikut ini 

akan dibahas tentang menggambar grafik fungsi logaritma.

Grafik fungsi logaritma a log x=y, dengan a>0, a≠1 dan x>0 dapat 

diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi eksponen y=ax, dengan a>0 

dan a≠1 terhadap garis y=x, perhatikan grafik fungsi berikut.

Kurva y=ax didapat dari

X -3 -2 -1 0 1 2 3

y 1/a
3 1/a

2 1/a 1 a a2 a3

Kurva y=a log x didapat dari

x 1/a
3 1/a

2 1/a 1 a a2 a3

y -3 -2 -1 0 1 2 3

y=ax

y=x

a log x
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Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa grafik y=a log x di peroleh dengan cara 

mencerminkan grafik y=ax pada garis y=x.

Contoh :

Gambarlah grafik fungsi logaritma y=2 log x.

Jawab:

Langkah pertama, gambarlah grafik y=2x pada bidang Cartesius dengan cara 

menentukan titik bantu.

X -3 -2 -1 0 1 2 3

y -1/8 -1/4 -1/2 1 2 4 8

Langkah kedua, gambarlah grafik y=2 log x pada bidang Cartesius dengan 

cara menentukan titik bantu.

x -1/8 -1/4 -1/2 1 2 4 8

y -3 -2 -1 0 1 2 3

Langkah ketiga, tiap titik (x,y) yang diperoleh pada langkah pertama dan 

kedua dihubungkan dengan kurva mulus, sehingga di peroleh grafik fungsi  

y=2x dan y=2 log x, seperti pada gambar berikut.

y=2x

y=x

y=2 log x

Berdasarkan grafik y=2 log x diatas dapat di simpulkan sifat-sifat grafik 

fungsi y=a log x, dengan a>1, antara lain:

1. terdefinisikan hanya untuk x>0, ini terlihat dari fungsi yang selalu 

terletak di sebelah kanan Y.
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2. memotong sumbu X di titik (1,0).

3. kurva monoton naik, yang artinya untuk x1>x0>0, maka a log x1>
a

log x0.

4. asimtot tegaknya pada garis x=0 atau sumbu Y.

Sifat-sifat grafik fungsi y=a log x, dengan 0<a<1, antara lain:

1. terdefinisikan hanya untuk x>0, ini terlihat dari fungsi yang selalu 

terletak di sebelah kanan Y.

2. memotong sumbu X di titik (1,0).

3. kurva monoton turun, yang artinya untuk x1>x0>0, maka a log x1<
a

log x0.

4. asimtot tegaknya pada garis x=0 atau sumbu Y.

c.    Rangkuman Kegiatan Belajar 2

Sifat-sifat fungsi y=ax, dengan a>1, sebagai berikut.

1. terdefinisi untuk semua  x є R dan grafik selalu berada di atas 

sumbu x.

2. memotong sumbu Y di titik (0,1).

3. kurva monoton naik, artinya jika x1>x0, maka ax
1>ax

0.

4. asimtot datarnya pada garis y=o atau sumbu X.

Sifat-sifat fungsi y=ax, dengan 0<a<1, sebagai berikut.

1. terdefinisi untuk semua  x є R dan grafik selalu berada di atas sumbu x.

2. memotong sumbu Y di titik (0,1).

3. kurva monoton turun, artinya jika x1>x0, maka ax
1<ax

0.

4. asimtot datarnya pada garis y=o atau sumbu X.

Sifat-sifat grafik fungsi y=a log x, dengan a>1, antara lain:

1. terdefinisikan hanya untuk x>0, ini terlihat dari fungsi yang selalu 

terletak di sebelah kanan Y.

2. memotong sumbu X di titik (1,0).

3. kurva monoton naik, yang artinya untuk x1>x0>0, maka a log x1>
a

log x0.

4. asimtot tegaknya pada garis x=0 atau sumbu Y.
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Sifat-sifat grafik fungsi y=a log x, dengan 0<a<1, antara lain:

1. terdefinisikan hanya untuk x>0, ini terlihat dari fungsi yang selalu 

terletak di sebelah kanan Y.

2. memotong sumbu X di titik (1,0).

3. kurva monoton turun, yang artinya untuk x1>x0>0, maka a log x1<
a

log x0.

4. asimtot tegaknya pada garis x=0 atau sumbu Y.

d.    Tugas Kegiatan Belajar 2

Diskusikan soal-soal LKS tentang konsep fungsi eksponen dan logaritma, 

untuk dipresentasikan.

e.    Tes Formatif

1. Gambarlah grafik fungsi eksponen f(x)=(1/2)
x.

2. Gambarlah grafik fungsi logaritma y=1/2log x.

Cocokkan hasil ulangan Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di 

halaman belakang Modul ini. Hitung skor  yang Anda peroleh. Kerjakan 

saran-saran yang sesuai dengan skor yang Anda peroleh.

Ingat !!! Jangan melihat kunci sebelum Anda selesai mengerjakan.

Bobot soal ditentukan sebagai berikut !

Nomor soal Bobot Keterangan

1

2

10

10

Skor

Maksimal = 20

f. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Untuk lebih memahami apa yang telah Anda baca jawablah soal-soal 

berikut ini. 
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g. Tingkat Penguasaan 

Rumus :

Tingkat Penguasaan = 
20

diperolehyangskorjumlah
× 100%

Saran-saran yang harus Anda lakukan, sesuai dengan tingkat 

penguasaan yang telah Anda capai sebagai berikut :

1. > 80 % Bagus ! pertahankan  prestasi yang telah Anda capai dan 

Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2

2. 60 – 80 % Anda masih perlu membaca kembali teks subkompetensi 

ini dengan lebih seksama, terutama bagian yang belum 

Anda kuasai

3. < 60 %  Anda belum belajar bersungguh-sungguh, Anda harus 

mengejar ketinggalan dan bertanyalah pada guru mata 

pelajaran tentang kesulitan Anda

3. kegiatan belajar 3 : 

Menggambar kurva suatu fungsi, dan menentukan nilai maksimum dan 

minimum suatu fungsi serta penerapannya.

Sub Kompetensi 1
Menggunakan sifat-sifat fungsi 
eksponen dan logaritma dalam 

pemecahan masalah

Sub Kompetensi 2
Menggambar grafik fungsi eksponen 

dan logaritma

Sub Kompetensi 3
Mengunakan sifat-sifat fungsi eksponen 

atau logaritma dalam penyelesaian 
pertidaksamaan eksponen atau logaritma 

sederhana

Fungsi Eksponen 
dan Logaritma

ANDA Berada 
di sini
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a.  Tujuan Kegiatan Belajar 3

Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar ini, Anda diharapkan :

1) Memahami bentuk umum pertidaksamaan eksponen

2) Memahami bentuk umum pertidaksamaan logaritma

b.    Uraian Materi

A. Pertidaksamaan Eksponen

Sama halnya dengan persamaan eksponen, pertidaksamaan 

eksponen merupakan pertidaksamaan yang berbentuk variabel yang 

terdiri dari dua ruas dan dihubungkan oleh tanda ketaksamaan “>, <, ≤, ≥”. 

Bentuk umumnya dapat ditulis seperti berikut.

af(x) > ag(x), dengan a>0 dan a≠1.

Tanda ketaksamaan > dapat berupa tanda ketidaksamaan lainnya. 

Ada cara tertentu di dalam menentukan penyelesaian pertidaksamaan 

eksponen, untuk itu perhatikan grafik fungsi f(x)=2x dan f(x)=(1/2)
x berikut 

sebagai dasar ketentuan yang di maksud.

Y f(x)=2x

X

Dari grafik dapat diamati bahwa:

1) Pada grafik f(x)=2x, dapat dilihat bahwa 21=2 dan 22=4. jadi, 21<22

dan 1<2. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jika ax
1<ax

2, 

maka X1<x2, untuk a>0.

2) Pada grafik f(x)=(1/2)
x, dapat dilihat bahwa (1/2)

1=1/2 dan (1/2)
2=1/4. 

Jadi, (1/2)
1>(1/2)

2 dan 1<2. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa 

jika ax
1>ax

2, maka X1<x2, untuk 0<a<1.

Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut.
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1. Jika af(x) < ag(x), maka f(x)<g(x), untuk a>1

2. Jika af(x) > ag(x), maka f(x)>g(x), untuk a>1

3. Jika af(x) < ag(x), maka f(x)>g(x), untuk 0<a<1

4. Jika af(x) > ag(x), maka f(x)<g(x), untuk 0<a<1

Contoh:

Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut!

35x-1 < 27x+3

Jawab:

35x-1 < 27x+3

35x-1 < 33(x+3)

Tanda tetap karena bilangan pokoknya >1

5x-1<3x+9

2x<10

X<5

Jadi, himpunan penyelesaian {x/x<5, x ЄR}.

B. Pertidaksamaan Logaritma

Kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketaksamaan dan 

mengandung variable disebut pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang 

peubahnya berbentuk logaritma disebut pertidaksamaan logaritma.

Untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma, 

ada aturan-aturan tertentu, aturan tersebut dapat ditemukan dari grafik y=2

log x dan y=1/2 log x seperti terlihat pada gambar berikut.

Y y=2 log x

X

y=1/2 log x
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Dari grafik fungsi pada gambar dapat diamati bahwa:

1. Pada grafik y=2 log x, dapat dilihat bahwa 2 log 1=0 dan 2 log 2=1. 

Jadi, 2 log 1 < 2 log 2 dan 1<2. Dari uraian ini dapat disimpulkan 

bahwa jika alog x1 < alog x2, maka x1 < x2, untuk a>0.

2. Pada grafik y=1/2 log x, dapat dilihat bahwa 1/2 log 1=0 dan 1/2 log 

2=-1. Jadi, 1/2 log 1 > 1/2 log 2 dan 1<2. Dari uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa jika alog x1 > alog x2, maka x1 < x2, untuk 0<a<1.

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Jika alog f(x) < alog g(x), maka f(x)<g(x), untuk a>1

2. Jika alog f(x) > alog g(x), maka f(x)>g(x), untuk a>1

3. Jika alog f(x) < alog g(x), maka f(x)>g(x)>0, untuk 0<a<1

4. Jika alog f(x) > alog g(x), maka 0<f(x)<g(x), untuk 0<a<1

Contoh:

Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 

logaritma berikut!
2log(x+2)>3

Jawab:
2log(x+2)>3

1) Syarat pertidaksamaan

(x+2)>23

X+2>8

x>6

2) Syarat numerus

X+2>0

X<-2

Irisan dari x>6 dan x>-2 diperoleh himpunan penyelesaian {x/x>6, xЄR}.

c.    Rangkuman Kegiatan Belajar 3

Pertidaksamaan eksponen merupakan pertidaksamaan yang 

eksponennya berbentuk variabel yang memuat tanda ketidaksamaan >, <, 

≥, ≤.
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Menyelesaikan pertidaksamaan eksponen: 

1. Jika af(x) < ag(x), maka f(x)<g(x), untuk a>1

2. Jika af(x) > ag(x), maka f(x)>g(x), untuk a>1

3. Jika af(x) < ag(x), maka f(x)>g(x), untuk 0<a<1

4. Jika af(x) > ag(x), maka f(x)<g(x), untuk 0<a<1

Pertidaksamaan yang peubahnya berbentuk logaritma disebut 

pertidaksamaan logaritma.

Menyelesaikan pertidaksamaan logaritma:

1. Jika alog f(x) < alog g(x), maka f(x)<g(x), untuk a>1

2. Jika alog f(x) > alog g(x), maka f(x)>g(x), untuk a>1

3. Jika alog f(x) < alog g(x), maka f(x)>g(x)>0, untuk 0<a<1

4. Jika alog f(x) > alog g(x), maka 0<f(x)<g(x), untuk 0<a<1

d.    Tugas Kegiatan Belajar 3

Diskusikan soal-soal LKS tentang konsep fungsi eksponen dan logaritma, 

untuk dipresentasikan.

e.    Tes Formatif

1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut!

(1/2)
2x-5 ≤ (1/4)

1/2x+1

2. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 

logaritma berikut:
1/2log(x2-7x) ≤ 1/2log18

Cocokkan hasil ulangan Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di 

halaman belakang Modul ini. Hitung skor  yang Anda peroleh. Kerjakan 

saran-saran yang sesuai dengan skor yang Anda peroleh.

Ingat !!! Jangan melihat kunci sebelum Anda selesai mengerjakan.

Bobot soal ditentukan sebagai berikut !

Nomor soal Bobot Keterangan
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1

2

5

5

Skor

Maksimal = 10

5. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Untuk lebih memahami apa yang telah Anda baca jawablah soal-soal 

berikut ini.

1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut
23x-1 > 32

2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksmaan logaritma berikut!
3log x2 > 3log (2x-1)

6. Tingkat Penguasaan 

Rumus :

Tingkat Penguasaan = 
20

diperolehyangskorjumlah
× 100%

Saran-saran yang harus Anda lakukan, sesuai dengan tingkat 

penguasaan yang telah Anda capai sebagai berikut :

1. > 80 % Bagus ! pertahankan  prestasi yang telah Anda capai dan 

Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2

2. 60 – 80 % Anda masih perlu membaca kembali teks subkompetensi 

ini dengan lebih seksama, terutama bagian yang belum 

Anda kuasai

3. < 60 %   Anda belum belajar bersungguh-sungguh, Anda harus 

mengejar ketinggalan dan bertanyalah pada guru mata 

pelajaran tentang kesulitan Anda
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BAB III

EVALUASI

Evaluasi Kompetensi (waktu : 2 × 45 menit)

1. Diketahui fungsi eksponen yang dirumuskan sebagai f(x) = 3x+1. 

Tentukan hasil pemetaan untuk x = {0,1,2,3}.

2. Diketahui fungsi logaritma yang dirumuskan sebagai f(x) = 2 log (x-1). 

Tentukan hasil pemetaan untuk x = {3/2, 2, 3, 5, 9}

3. Gambarlah grafik fungsi eksponen f(x)=2x+1.

4. Gambarlah grafik fungsi logaritma y=2 log (x-1).

5. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut: 

(1/3)
2x≥(1/3)

4x+6

6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 

berikut: 2logx-xlog2≥0

Kunci Evaluasi /sistem penilaian

1. f(x) = 3x+1

Untuk x = 0 akan dipetakan ke f (3) = 30+1 = 2

Untuk x = 1 akan dipetakan ke f(2) = 31+1 = 4

Untuk x = 2 akan dipetakan ke f(0) = 32+1 = 10

Untuk x = 3 akan dipetakan ke f(-1) = 33+1 = 28

2. f(x) = 2 log (x-1)

Untuk x = 3/2 akan dipetakan ke f(3/2) =
2 log (3/2 -1)=

Untuk x = 2 akan dipetakan ke f(2) = 2 log (2-1)=

Untuk x = 3 akan dipetakan ke f(3) = 2 log (3-1)=

Untuk x = 5 akan dipetakan ke f(5) = 2 log (5-1)=

Untuk x = 9 akan dipetakan ke f(9) = 2 log (9-1)=

3. y=2x+1

Untuk menggambar grafik fungsi f(x)=2x, perhatikan langkah berikut.
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Langkah pertama, tentukan nilai f(x) untuk x bilangan bulat tertentu pada 

tabel sebagai titik bantu.

X -3 -2 -1 0 1 2 3

y 9/8
5/4 1 2 3 5 9

Langkah kedua, plot pasangan titik pada tabel, misalnya titik (-3, 9/8), (-2, 
5/4), (-1, 1), (0,2), (1,3), (2,5), dan (3,9) pada bidang cartesius.

Langkah ketiga, hubungkan pasangan titik di atas dengan garis lengkung 

sehingga membentuk kurva mulus, maka terbentuklah grafik f(x)=2x.

Y

2

X

4. y=2 log (x-1).

Langkah pertama, tetapkan asimtot tegak pada fungsi y=2 log (x-1), 

yang diperoleh dari (x-1)→0 atau x→1. Jadi, asimtot tegaknya adalah 

garis x=1. Domain fungsinya adalah D={x/x-1>0, xЄR} atau D={x/x>1, 

xЄR}.

Langkah kedua, tentukan titik bantunya seperti pada table berikut.

y=2 log (x-1)

X …. 3/2 2 3 5 9 …

Y ….. -1 0 1 2 3 …

Langkah ketiga, tiap titik (x,y) yang diperoleh pada langkah kedua 

dihubungkan dengan kurva mulus, sehingga diperoleh grafik fungsi y=2

log (x-1) seperti terlihat pada gambar berikut.
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Y

X=1

y=2 log (x-1)

X

5. (1/3)
2x ≥ (1/3)

4x+6

Tanda berubah karena 0<1/3<1, sehingga

2x ≤ 4x+6

-2x ≤ 6

X ≤ -3

Jadi, himpunan penyelesaian {x/x ≤ -3, xЄR}.

6.  2logx-xlog2≥0
2log-1/2log x ≥ 0

{2log x}2-1≥ 0

Misalnya u = 2log x, maka persamaan di atas menjadi

u2-1≥0

(u+1)(u-1)≥1

u ≤ -1 atau u ≥1
2log x ≤ -1 2log x ≥ 1

X ≤ 2-1 x ≥ 21

X ≤ ½ x ≥ 2

Syarat numerus: x>0, x≠1

Jadi, irisan dari x ≤ ½ atau x ≥ 2 dan x > 0, x ≠ 1 diperoleh himpunan 

penyelesaian {x/0<x≤1/2 atau x≥2, xЄR}.
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SISTEM PENILAIAN

Program : IPA

Mata Pelajaran :    Matematika

Kompetensi :    Menerapkan Konsep Fungsi Eksponen       

dan Logaritma 

Alokasi Waktu :    20  Jam

Sub

Kompetensi

Kode

Metode

Penilaian

Penilaian Total

Nilai
Instrumen Nilai

K -1 Pemberian 

Tugas

Uraian Objektif

Tes – 1

Tes Formatif -1

10

10

20

K -2 Pemberian 

Tugas

Uraian Objektif

Tes – 2

Tes Formatif -2

10

10

20

K -3 Pemberian 

Tugas

Uraian Objektif

Tes – 3

Tes Formatif -3

10

10

20

Jumlah Ulangan Blok Evaluasi Belajar

Satu kompetensi

20

Jumlah N  I  L  A  I        A  K  H  I  R 80
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BAB IV

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut seluruh kegiatan belajar dalam Modul Fungsi 

Eksponen dan Logaritma ini adalah :

1. Jika hasil evaluasi terhadap penguasaan kompetensi mencapai 75 % 

atau lebih, maka siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya.

2. Siswa dapat melanjutkan ke modul berikutnya setelah memperoleh 

rekomendasi dari guru mata pelajaran matematika.

3. Peserta didik yang masih belum mencapai penguasaan kompetensi 75 

%, maka siswa harus mengulang secara keseluruhan atau bagian-

bagian tahap kegiatan belajar yang belum dikuasai dengan baik.

4. Kemungkinan diberikannya pembelajaran remedial bagi yang 

memperoleh nilai yang lebih kecil dari 6, terutama terhadap siswa yang 

memperoleh nilai terendah.

5. Pengayaan serta akselerasi bagi siswa yang berprestasi juga 

dimungkinkan sesuai dengan ketersediaan waktu
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LAMPIRAN  -  LAMPIRAN

Lampiran 1

 Kunci jawaban Latihan kegiatan belajar 1

1. f(x) = 4x

Untuk x = -4 akan dipetakan ke f (-4) = 2-4 = 1/16

Untuk x = -3 akan dipetakan ke f(-3) = 2-3 = 1/8

Untuk x = -2 akan dipetakan ke f(-2) = 2-2 = 1/4

Untuk x = -1 akan dipetakan ke f(-1) = 2-1 = 1/2

Untuk x = 0 akan dipetakan ke f(0) = 20= 1

Untuk x = 1 akan dipetakan ke f(1) = 21 =2

Untuk x = 2 akan dipetakan ke f(2) = 22 =4

Untuk x = 3 akan dipetakan ke f (3) = 23 = 8

Untuk x = 4 akan dipetakan ke f (4) = 24 = 16

2. f(x) =  2Log x

Untuk x = -4 akan dipetakan ke f (-4) =  2 Log -4 = 

Untuk x = -3 akan dipetakan ke f(-3) =  2 Log -3 = 

Untuk x = -2 akan dipetakan ke f(-2) = 2 Log -2 = 

Untuk x = -1 akan dipetakan ke f(-1) =  2 Log -1 =

Untuk x = 0 akan dipetakan ke f(0) =  2 Log 0=

Untuk x = 1 akan dipetakan ke f(1) = 2 Log 1= 

Untuk x = 2 akan dipetakan ke f(2) = 2 Log 2=

Untuk x = 3 akan dipetakan ke f(3) = 2 Log 3= 

Untuk x = 4 akan dipetakan ke f(4) = 2 Log 4=     

 Kunci jawaban Tes formatif Kegiatan belajar 1

1. f(x) = 2x

Untuk x = 3 akan dipetakan ke f (3) = 23 = 8

Untuk x = 2 akan dipetakan ke f(2) = 22 = 4
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Untuk x = 1 akan dipetakan ke f(1) = 21 = 2

Untuk x = 0 akan dipetakan ke f(0) = 20 = 1

Untuk x = -1 akan dipetakan ke f(-1) = 2-1= 
2

1

Untuk x = -2 akan dipetakan ke f(-2) = 2-2 =
4

1

Untuk x = -3 akan dipetakan ke f(-3) = 2-3 =
8

1

2. f(x) =  2

1
Log x

Untuk x = 8 akan dipetakan ke f (8) =  2

1
Log 8 = -3

Untuk x = 4 akan dipetakan ke f(4) =  2

1
Log 4 = -2

Untuk x = 2 akan dipetakan ke f(2) = 2

1
Log 2 = -1

Untuk x = 1 akan dipetakan ke f(1) =  2

1
Log 1 = 0

Untuk x = 
2

1
akan dipetakan ke f(

2

1
) =  2

1
Log 

2

1
= 1

Untuk x = 
4

1
akan dipetakan ke f(

4

1
) = 2

1
Log 

4

1
= 2

Untuk x = 
8

1
akan dipetakan ke f(

8

1
) = 2

1
Log 

8

1
= 3



39

Lampiran 2

 Kunci jawaban Latihan Kegiatan belajar 2

 Kunci jawaban Tes Formatif Kegiatan belajar 2

Lampiran 3

 Kunci jawaban Latihan Kegiatan Belajar 3

 Kunci Jawaban tes Formatif Kegiatan belajar 3

Lampiran 4

 Kunci jawaban Latihan Kegiatan belajar 4

 Kunci jawaban Tes Formatif Kegiatan Belajar 4


