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Materi Relasi Dan Fungsi Kelas
MATERI : RELASI DAN FUNGSI KELAS : X - IPA RINGKASAN ...
MATERI : RELASI DAN FUNGSI KELAS : X - IPA RINGKASAN MATERI A PENGERTIAN RELASI DAN FUNGSI Relasi adalah suatu aturan yang
memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain Jika Diketahui Himpunan A = {0,1,2,5} ; dan B = { 1,2,3,4,6} maka relasi
MAKALAH RELASI DAN FUNGSI - WordPress.com
Fungsi dan relasi adalah bagian dari pelajaran matematika, dimana fungsi dan relasi ini saling berhubungan satu dengan yang lain Dalam banyak
hal, fungsi diterapkan dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam bidang tehnik, ekonomi dan bidang lain
RELASI DAN FUNGSI - Direktori File UPI
RELASI DAN FUNGSI A RELASI Adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain Cara paling mudah untuk
menyatakan hubungan antara elemen 2 himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian
kartesian Definisi 1:
RINGKASAN MATERI Jawab A. PENGERTIAN RELASI DAN …
MATERI : RELASI DAN FUNGSI KELAS: X RINGKASAN MATERI Jawab A PENGERTIAN RELASI DAN FUNGSI Relasi adalah suatu aturan yang
memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain Jika Diketahui Himpunan A = {0,1,2,5} ; dan B = { 1,2,3,4,6} maka relasi “satu kurangnya
dari” himpunan A ke himpunan B, sebagai berikut:
Relasi dan Fungsi - WordPress.com
161 Bab 5 Relasi dan Fungsi C MATERI PEMBELAJARAN 1 Menemukan Konsep Relasi Gambar di bawah merupakan hubungan antara kelompok
siswa dengan kelompok grup band favoritnya
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RELASI DAN FUNGSI
Relasi • Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A B • Notasi: R (A B) • a R b adalah notasi untuk (a, b) R, yang artinya
a dihubungankan dengan b oleh R • a R b adalah notasi untuk (a, b) R, yang artinya a tidak dihubungkan oleh b oleh relasi R • Himpunan A disebut
daerah asal (domain) dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil (range) dari R
BAB II RELASI DAN FUNGSI - Gunadarma
RELASI DAN FUNGSI Dalam kehidupan nyata, senantiasa ada hubungan (relasi) antara dua hal atau unsur-unsur dalam suatu kelompok Misalkan,
hubungan antara suatu urusan dengan nomor telepon, antara pegai dengan gajinya, dan lain-lain Pada bab ini, akan dibahas tentang hubungan
antara dua himpunan tak kosong dengan suatu aturan pengkaitan tertentu
Bab 2 Relasi dan Fungsi - WordPress.com
Relasi dan Fungsi Standar Kompetensi Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan 15 Membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem
koordinat Cartesius Bab 2 30 Bab 2 Fungsi Masih ingatkah kamu tentang materi himpunan? Coba beri contoh dua buah himpunan Jika kamu lupa,
sebaiknya kamu pelajari kembali Matematika SMP Kelas
BAB I FUNGSI 1. Fungsi atau Pemetaan
Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap xϵA dipasangkan (dihubungkan) dengan satu dan hanya
satu yϵB Gambar 1 Pemetaan/Fungsi Dapat disimpulkan bahwa suatu relasi merupakan fungsi: 1) Jika relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan
terurut, maka tidak boleh ada
FUNGSI DENGAN PENDEKATAN (RME) UNTUK SISWA KELAS …
siswa untuk materi relasi dan fungsi Hasil observasi menunjukkan bahwa penyajian definisi relasi dan fungsi di awal kegiatan LKS menjadikan siswa
kurang aktif dalam berpikir dan menemukan konsep secara mandiri Bahkan mereka juga belum memahami dengan benar keterkaitan antara relasi,
fungsi, dan korespondensi satu-satu
HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN
saintifik pada materi relasi dan fungsi kelas VIII SMP, (2) penilaian isi materi dan desain pembelajaran LKS oleh ahli materi dan desain
pembelajaran, (3) penilaian siswa terhadap LKS yang telah dibuat, (4) Persepsi atau respon siswa terhadap penggunaan LKS berbasis pendekatan
saintifik dan mo del connecting, organizing,
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF …
pembelajaran interaktif berbantu software lectora inspirepada materi relasi dan fungsi kelas X yang dikembangkan dengan Brog and Gall yang
dimodifikasi oleh sugiyono dinyatakan layak digunakan oleh ahli materi dan ahli media dengen kriteria baik dengan penilaian rata-rata ahli materi
4,2 dan …
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED …
Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Dan Group Investigation (GI) Pada Materi Relasi Dan Fungsi Ditinjau Dari Kecerdasan Intrapersonal
Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017” dengan lancar Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari tidak
akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak
PENGARUH PEMBELAJARAN BAURAN (BLENDED LEARNING …
kelas VIII pada materi relasi dan fungsi Dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pembelajaran bauran (blended learning) terhadap
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motivasi belajar siswa kelas VIII pada materi relasi dan fungsi METODE Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah pembelajaran
bauran atau blended learning Variabel Dependen
FUNGSI KOMPOSISI DAN FUNGSI INVERS
Pada Bab 5 kelas X, kita telah mempelajari konsep relasi dan fungsi Konsep tersebut merupakan materi prasyarat dalam mempelajari materi pada
bab ini Kita mempelajari dan menemukan konsep fungsi komposisi dan fungsi invers dengan melakukan pengamatan dan pemahaman pada beberapa
masalah dan contoh Pertama
EFEKTIVITAS PENILAIAN PORTOFOLIO TERHADAP HASIL …
efektif terhadap hasil belajar matematika materi pokok relasi dan fungsi pada peserta didik kelas VIII Penelitian ini adalah penelitian eksperimen,
yang dilaksanakan di MTs NU Nurul Huda semarang Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII, sedangkan sampelnya
adalah kelas …
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR M- LEARNING BERBASIS …
menggunakan uji effect size dengan hasil 0,56 pada kelas 3E dan 0,57 pada kelas 5C dengan kriteria sedang Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa bahan ajar M-learning pada materi relasi dan fungsi layak dan efektif untuk dijadikan alat bantu pembelajaran Kata Kunci :
Pengembangan bahan ajar, M-learning, android, Construct 2,
Kelas X - bsd.pendidikan.id
rasional dan kreatif, mampu berkomunikasi dan bekerjasama, jujur, konsisten, dan tangguh menghadapi masalah serta mampu mengubah masalah
menjadi peluang Guru memampukan peserta didik untuk menemukan kembali berbagai konsep dan prinsip matematika melalui pemecahan masalah
nyata di lingkungan budayanya Aktivitas peserta didik mengonstruksi berbagai
PE NGEMBANGAN INSTRUMEN TES HIGHER ORDER …
Samata kelas VIII materi Relasi dan Fungsi serta Persamaan Garis Lurus Penelitian ini menggunakan jenis peneli tian pengenbangan ( Research and
Development ) Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan tipe formatife research Tessmer (1993 ) Penelitian ini terdiri dari
4 tahapan yaitu preliminary, self evaluation , formative
PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN …
pada pokok pembahasan materi relasi dan fungsi SMP kelas VIII Dimana rencana pelaksanaan pembelajaran memuat hirarki konsep, uraian materi,
dan skenario pembelajaran yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa secara bersama-sama, dan bagiannya dibagi 3 tahap yaitu
kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir
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