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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Sugiyono (2015), kajian pustaka dalam suatu penelitian berkaitan 

dengan kajian teoritis dan referensi lain yang mengemukan defini setiap fokus 

yang akan diteliti, kajian teori akan memberikan landasan bagi peneliti. Terkait 

dengan hal tersebut, maka dalam kajian pustaka ini akan dibahas mengenai 

definisi-definisi yang berkaitan dengan penelitian. 

2.1 Media Pembelajaran 

Munadi (2010) menyatakan bahwa media berasal dari Bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medius yang secara harfiah berarti tengah, 

pengantar, atau perantara, dalam bahasa Arab media disebut wasail bentuk jama’ 

dari kata wasilah yang berarti perantara yaitu yang menghubungkan atau 

menyalurkan suatu hal dari sisi ke sisi yang lainnya. Media juga dapat diartikan 

sebagai alat untuk meyalurkan informasi dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan sementara menurut Sundayana (2014) media dalam proses pembelajaran 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, yang menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Apabila suatu 

media dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi yang 

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media tersebut disebut media 

pengajaran, dari pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan, media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau 

perantara untuk menyampaikan informasi dari guru kepada peserta didik sehingga 

terjadi proses pembelajaran yang efektif. 
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2.1.1. Fungsi Media Pembelajaran 

Munandi (2010) mengemukan bahwa ada dua fungsi pembelajaran. Pertama  

berdasarkan pada media yaitu, sebagai sumber belajar, fungsi sematik, serta 

fungsi manipulatif, kedua berdasarkan pada penggunanya (peserta didik) yaitu,  

fungsi psikologis dan fungsi sosio-kultural. 

1) Media Pembelajaran Sebagai Sumber Belajar 

Secara teknis media berfungsi sebagai sumber belajar yang menyiratkan 

makna penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain, dengan kata lain media 

sebagai sumber belajar yaitu, sebagai penyampai atau penyalur pesan pengetahuan 

dari guru kepada peserta didik. 

2) Fungsi Sematik 

Fungsi sematik yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan 

kata (simbol verbal) yang makna atau maksudnya benar-benar dimengerti oleh 

peserta didik. Bahasa meliputi lambang (simbol) dan isi yakni pikiran dan 

perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tak terpisahkan. 

Simbol merupakan sesuatu yang diganakan untuk mewakili sesuatu lainnya. 

Manusialah yang memberikan makna pada simbol atau jika dalam pendidikan dan 

pembelajaran gurulah yang memberi makna pada setiap simbol yang 

dijelaskannnya. 

3) Fungsi Manipulatif 

Media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang seperti 

menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan, mempersingkat waktu, 

serta kemampuan media dalam mengatasi keterbatasan indra seperti membantu 

memahami objek yang sulit diamati karena ukurannya yang terlalu kecil atau 
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terlalu besar, pergerakan objek yang terlalu lambat atau terlalu cepat, membantu 

memahami objek yang membutuhkan kejelasan suara, membantu memahami 

objek yang terlalu kompleks dengan menggunakan grafik atau diagram. 

4) Fungsi Psikologis 

Secara psikologis fumgsi media pembelajaran dapat dibagi menjadi empat 

antara lain: 

a. Fungsi atensi, yakni media pembelajaran dapat meningkatkan perhatian  

(attention) peserta didik terhadap materi ajar. 

b. Fungsi efektif, yakni media pembelajaran dapat meningkatkan sembutan 

atau penerimaan peserta didik terhadap suatu stimulus. 

c. Fungsi kognitif, peserta didik yang belajar melalui media pembelajaran 

akan memperoleh bentuk representatif yang mewakili objek-objek yang 

dihadapi baik objek itu berupa benda atau peristiwa 

d. Fungsi imajinatif, media pembelajaran dapat mengembangkan daya 

imajinasi peserta didik. 

e. Fungsi motivasi, motivasi merupakan seni yang mendorong peserta didik 

untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai, dalam hal ini guru berperan penting untuk memotivasi peserta 

didiknya dengan cara membangkitkan minat belajarnya melalui media 

pembelajaran. 

5) Fungsi Sosio-Kultural 

Fungsi media dilihat dari sosio-kultural berarti media pembelajaran dapat 

mengatasi hambatan sosio-kultural antar peserta didik dalam berkomunikasi saat 

pembelajaran berlangsung. Bukan hal mudah dalam memahami karakteristik 
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setiap peserta didik, apalagi bila di kaitkan dengan adat, kayakinan, dan 

lingkungan. Sedangkan dipihak lain, kurikulum dan materi ajar ditentukan dan 

diberlakukan secara sama untuk setiap peserta didik. Hal ini dapat diatasi media 

pembelajaran karena media pembelajaran memiliki kemampuan dalam 

memberikan stimulasi yang sama. 

Berdasarkan pada sifatnya media, media dapat dibagi menjadi tiga yaitu, 

media audio, media visual, dan media  

1) Media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media 

yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan unsur suara. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong kedalam media 

visual adalah: film slide, foto, transparansi, lukisan, grafik, gambar, dan 

berbagai bentuk media yang dicetak. 

3) Media audiovisual, yaitu media yang terdapat unsur suara dan dan unsur 

gambar sehingga dapat dilihat sekaligus didengar seperti, film, slide 

bersuara, rekaman video, dan lain sebagainya. 

2.1.2. Pemilihan media 

Setiap media memiliki karakteristik dan kemampuanya masing-masing. Bagi 

seorang guru memahami jenis, karakteristik, dan kemampuan berbagai media 

merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Disamping itu 

kemampuan mengenali karakteristik media pembelajaran akan memberikan 

kemungkinan pada guru untuk menggunakan media secara bervariasi sesuai 



13 
 

dengan kebutuhan. Sehingga penggunaan media pengajaran tidak mengganggu 

proses pembelajaran. 

Menurut Sundayana (2014) beberapa hal yang harus diperhatikan saat 

pemilihan media diantaranya adalah: 

1) Ketepatan tujuan pembelajaran, dalam menentukan media yang akan 

digunakan pertimbangannya bahwa media tersebut  harus dapat 

memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, bahan pelajaran yang bersifat 

fakta, prisip, konsep dan generalisasi sangat membutuhkan bantuan media 

pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. 

3) Kemudahan memperoleh media yang akan digunakan, akan lebih baik 

jika media pembelajaran mudah untuk ditemukan. 

4) Keterampilan guru dalam menggunakan media, apapun jenis media yang 

duganakan, syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dengan 

baik. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukanlah pada medianya namun 

bagaimana guru berinteraksi dengan peserta didik melalui media 

pembelajaran tersebut. 

5) Tersedianya waktu untuk menggunakan media pembelajaran, sehingga 

peserta didik dapat menggunakannya dalam pembelajaran secara 

maksimal. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, memilih media pembelajaran 

haruslah sesuai dengan taraf berpikir peserta didik sehingga pesan dan 

makna yang terdapat didalamnya dapat dengan mudah dipahami oleh 

peserta didik. 
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2.2 Komik 

Sudjana dan Rivai (2015) mendefinisikan komik sebagai bentuk kartun 

(karikatur) dengan karakter yang memerankan suatu urutan cerita yang 

dihubungkan dengan gambar yang dirancang untuk menghibur pembaca. Apabila 

kartun sangat bergantung pada dampak penglihatan tunggal, maka komik terdiri 

dari berbagai macam situasi dan cerita bersambung, komik memusatkan perhatian 

disekitar masyarakat. Ceritanya yang cenderung bersifat humor, ringkas, dan 

menarik perhatian, dilengkapi dengan aksi dapat memberikan hiburan dan 

ketertarikan pada pembaca. Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari 

memudahkan pembaca mudah memahami isi komik melalui perwatakan-

perwatakan tokoh utamanya. 

2.2.1. Komik Sebagai Media Pengajaran 

Di beberapa negara maju komik bukan lagi hanya sebagai media hiburan 

semata, namun komik juga digunakan sebagai media pengajaran. Salah satunya 

adalah buku karangan Larry Gonick seri The Cartoon History of Universe yang 

menceritakan tentang sejarah terjadinya dunia. Di Jepang sendiri yang merupakan 

negara yang terkenal dengan manga (sebutan komik Jepang)-nya juga 

mengembangkan Jitsumu manga (komik pengetahuan) dan benkyo manga (komik 

pelajaran) salah satunya adalah Manga Nihon Keizai Nyumon karya Shotaro 

Ishinomori (Koendoro, 2007). 

Komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran selain karena gambar-

gambar karakter dan ceritanya yang dapat menarik perhatian peserta didik, komik 

juga memiliki sifat sederhana dan ringkas dalam menyampaikan pesan sehingga 

pembaca dapat dengan mudah memahami isi pesan yang dimaksud. Seperti yang 
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diungkapkan oleh Munadi (2010) komik mempunyai sifat yang sederhana dalam 

penyajiannnya dan memiliki unsur urutan cerita serta dilengkapi dengan bahasa 

verbal yang dialogis sehingga mempercepat pembaca untuk paham dengan isi 

pesan yang dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap dalam 

jalurnya. 

2.2.2. Komik Matematika 

Komik matematika merupakan media pembelajaran berupa komik yang berisi 

tentang materi dan pembelajaran yang disajikan secara diskriptif dan naratif serta 

dilengkapi dengan gambar dan jalan cerita menarik yang disusun kedalam  dengan 

tujuan agar peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Permasalahan yang 

bersifat abstrak dan sulit dipahami akan dikemas kedalam bentuk cerita yang 

mudah dipahami sehingga peserta didik akan merasa belajar itu mudah dan 

menyenangkan. Hal ini akan mendukung ketercapaian tujuan belajar. 

2.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Komik sebagai Media Pembelajaran 

Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing adapun kelebihan dan kekurangan komik sebagai media pembelajaran 

menurut Novianti & Syaichudin (2010) kelebihan yang dimiliki oleh komik 

sebagai media pengajaran adalah: 

1) Peranan pokok buku komik dalam instruksional adalah kemampuannya 

untuk menciptakan minat belajar peserta didik. 

2) Melalui bimbingan seorang guru komik bisa menjadi jambatan untuk 

manarik minat baca peserta didik. 

3) Mempermudah peserta didik untuk menangkap hal-hal atau rumusan yang 

abstrak 
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Ada pun kekurangan komik sebagai media pembelajaran adalah kemudahan 

membaca komik membuat orang malas membaca sehingga menyebabkan 

penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar. 

2.2.4. Sekilas Pembuatan Komik Matematika 

Proses pembuatan media komik ini diawali dengan peneliti mengkaji materi 

relasi dan fungsi dengan mempelajari buku matematika kelas VIII. Kemudian 

dipilih masalah-masalah yang bisa dijadikan sebagai skenario dalam naskah yang 

akan dijadikan acuan pembuatan komik. Setelah itu membuat sketsa kasar yang 

akan dijadikan acuan untuk pembuatan komik. 

Program Manga Studio 5.0.2 digunakan dalam pembuatan media 

pembelajaran komik karena tool yang tersedia sangat cocok untuk membuat 

komik, selain itu penggunaannya tergolong mudah untuk orang awam, meskipun 

memiliki fitur yang sama dengan aplikasi desain grafis pada umumnya seperti 

adobe photoshop atau corelDraw, tool set pada manga studio difokuskan untuk 

pembuatan manga. 

Manga Studio memiliki tool untuk membuat layout panel, sketsa, tinta, 

menerapkan tekstur, pewarnaan, dan menciptakan balon percakapan. Mendukung 

penciptaan bitmap, vektor art, dan mengimpor model 3D. Kelebihan lain yang 

dimiliki aplikasi ini adalah tersedianya beberapa character 3D yang dapat diatur  

posisi tubuh serta mimik wajahnya, sehingga seorang pemula yang ingin membuat 

komik bisa menggunakannnya sebagai latihan.  
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2.3 Metode SQ3R 

Muhibbin (2008) menyatakan bahwa metode SQ3R dikembangkan oleh 

Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio Amerika Serikat, metode tersebut 

tergolong praktis dan dapat diaplikasikan dengan berbagai macam pendekatan. 

Metode ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami isi sebuah 

teks dengan menggunakan beberapa tahap untuk membimbing peserta didik 

selama membaca dan belajar. Metode SQ3R merupakan singkatan dari langkah-

langkah mempelajari teks yang meliputi Survey, Question, Read, Recite, dan 

Riview. 

2.3.1. Survey  

Langkah pertama yaitu survey, pada langkah ini peserta didik diminta untuk 

mengidentifikasi seluruh teks. Saat melakukan langkah pertama hendaknya guru 

membantu dan memberi dorongan kepada peserta didik untuk memeriksa dan 

meneliti secara singkat seluruh struktur teks. Tujuannya adalah agar peserta didik 

dapat mengetahui panjangnya teks, judul bagian (heading), judul subbagian (su-

heading), istilah dan kata kunci, dan sebagainya. Peserta didik dianjurkan 

mempersiapkan pensil, atau stabilo untuk menandai bagian-bagian penting yang 

digunakan sebagai bahan pertanyaan. 

2.3.2. Question 

Langkah kedua yaitu question, pada langkah ini peserta didik diminta unrtuk 

menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Guru sebaiknya 

memberikan petunjuk atau contoh kepada peserta didik untuk meyusun 

pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan teks yang telah 
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ditandai pada bagian pertama. Jumlah pertanyaan bergantung pada panjang teks, 

dan kemampuan peserta didik dalam memahami teks yang sedang dipelajari. 

2.3.3. Read 

Langkah ketiga yaitu read, peserta didik diminta untuk membaca seluruh teks 

secara aktif untuk mencari jawaban-jawaban yang telah disusun pada langkah 

sebelumnya. Membaca secara aktif juga berarti membaca paragraf-paragraf yang 

memuat jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang telah disusun. 

2.3.4. Recite 

Langkah keempat adalah recite, pada langkah ini peserta didik diminta untuk 

menjawab pertanyaan dengan bahasanya sendiri dan menghafalkan setiap jawaban 

dari pertanyaan yang telah disusun. Guru meminta peserta didik untuk 

menyebutkan kembali jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Peserta didik 

dilatih untuk tidak membuka catatan jawaban, apabila ada pertanyaan yang tidak 

terjawab peserta didik tetap diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya. 

2.3.5. Review 

Pada langkah terakhir review peserta didik diminta untuk meninjau ulang 

seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat. Review membantu 

menyempurnakan kerangka pemikiran dalam suatu bab dan membangun daya 

ingat tentang materi pada bab tersebut. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

membaca ulang seluruh subbab, melengkapi catatan, atau dengan berdiskusi 

dengan teman. Cara lain yang efektif untuk adalah dengan menjelaskannya kepada 

orang lain dengan melakukan presentasi atau diskusi kelompok. 

Metode SQ3R dalam pembelajaran matematika dapat digunakan untuk 

membaca materi atau soal matematika. Metode SQ3R dapat mendorong peserta 
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didik untuk memahami bacaan pada buku teks yang sedang dipelajari dan lebih 

terarah pada intisari bacaan sehingga peserta didik lebih mudah untuk 

memahaminya. Selain itu langkah-langkah yang sistematis pada metode SQ3R 

membuat peserta didik lebih aktif saat belajar, sehingga diharapkan peserta didik 

mampu mengingat setiap materi yang dipelajari dengan baik dalam jangka waktu 

yang lama. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan metode SQ3R dalam 

pembelajaran matematika dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2.1: Langkah-langkah Metode SQ3R 

Langkah Aktifitas Guru Aktifitas Peserta didik 

Survey a. Memberikan bahan bacaan kepada 

peserta didik. 

b. Menginfirmasikan cara 

mengidentifikasi bahan bacaan 

dengan cara memperhatikan judul, 

subjudul, simbol, grafik, atau 

istilah-istilah. 

a. Membeca bahan bacaan yang 

diberikan. 

b. Mengidentifikasi bahan bacaan dari 

segi judul, subjudul, simbol, grafik, 

atau istilah-istilah yang ada pada 

bahan bacaan. 

Question Memberikan tugas kepada peserta 

didik untuk membuat pertanyaan yang 

sesuai dengan hasil survey 

Membuat pertanyaan yang sesuai dengan 

hasil pengamatan dari langkah survey. 

Read a. Memberikan tugas kepada peserta 

didik untuk membaca bahan bacaan 

secara menyeluruh 

b. Meminta peserta didik untuk 

mendiskusikan konsep, istilah, dan 

simbol yang terdapat pada bahan 

bacaan 

a. Membaca secara aktif sambil 

memahami konsep yang ada pada 

bahan bacaan guna mencari jawaban 

dari pertanyaan yang telah disusun. 

b. Mendiskusikan konsep yang terdapat  

pada bahan bacaan 

Recite Meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan jawaban yang telah 

dijawab menggunakan caranya sendidri  

Mengungkapkan jawaban yang telah 

disusun dengan percaya diri tanpa melihat 

pada catatan 

Review a. Meminta peserta didik untuk 

meninjau ulang jawaban yang telah 

dibuat 

b. Meminta peserta didik untuk 

membuat kesimpulan dari bahan 

bacaan 

a. Memeriksa kembali pertanyaan dan 

jawaban yang telah disusun 

b. Membuat kesimpulan dari bahan 

bacaan yang telah dipelajari. 

Sumber: Amir (2014) 

2.4 Hasil Belajar 

Dimyanti dan Mudjiono (2006) menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu hal yang dapat dipandang dari dua sisi yakni dari sisi peserta 

didik dan dari sisi guru. Hasil belajar dari sisi peserta didik merupakan tingkat 
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perkembangan mental yang lebih baik dari sebelumnya sedang jika dilihat dari 

sisi guru hasil belajar adalah saat terselesaikannya bahan pelajaran. Pendapat lain 

mengatakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah menerima pengalaman belajarnya yang mencakup, ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik (Sudjana, 2008). Sehingga dapat 

disimpulkan hasil belajar merupakan perkembangan yang dicapai oleh peserta 

didik setelah memperoleh pelajaran yang berupa pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan. 

Arifin (2013) mengatakan terdapat dua cara untuk menentukan ketuntasan 

hasil belajar peserta didik antara lain: 

1) Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu penilaian yang membandingkan 

nilai peserta didik dengan patokan atau kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya yang harus dicapai oleh peserta didik. 

2) Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu penilaian yang membandingkan 

nilai peserta didik dengan teman sekelompoknya. 

Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAP dengan tujuan 

untuk mengukur secara pasti ketercapaian kompetensi yang ditetapkan sebagai 

kriteria keberhasilan setiap individu, dimana peserta didik harus mencapai 

standart ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh guru. Apabila hasil belajar 

peserta didik telah mencapai skor minimal yang telah ditetapkan maka peserta 

didik dianggap telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 

2.5 Respon Peserta Didik 

Respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan, 

reaksi, jawaban, sedangkan Hamalik (2001) menjelasakan respon merupakan 
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gerakan-gerakan yang terkoordinasi oleh persepsi seseorang terhadap peristiwa-

peristiwa luar didalam lingkungan. Sementara Trioanto (2008) menyimpulkan 

bahwa respon peserta didik merupakan pendapat peserta didik tentang 

ketertarikan, perasaan senang,  dan ketertarikan terhadap pembelajaran.  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa respon peserta didik adalah reaksi atau tanggapan 

peserta didik yang ditunjukkan terhadap proses pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui bagaiamana respon peserta 

didik terhadap pembelajaran yang menggunakan media komik berbasis SQ3R 

peneliti menggunakan angket respon peserta didik dengan aspek-sapek sebagai 

berikut: 

1) Ketertarikan peserta didik terhadap media  

2) Kemudahan memahami materi 

3) Kemudahan penggunaan media 

2.6 Relasi dan Fungsi 

Materi relasi dan fungsi dipelajari pada kelas VIII semester ganjil, materi ini 

membahas tentang definisi relasi dan fungsi serta cara mereprensentasi relasi dan 

fungsi. 

Rinaldi (2010) menjelaskan definisi relasi biner 𝑅dari himpunan A ke 

himpunan B adalah sembarang himpunan bagian dari 𝐴 × 𝐵 dimana 𝐴 × 𝐵 adalah 

perkalian dari himpunan 𝐴 dan 𝐵 yang hasilnya merupakan himpunan yang 

elemennya adalah semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan 

komponen pertama dari himpunan 𝐴 dan elemen kedua dari himpunan 𝐵. Untuk 

membedakan relasi dari himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵 dengan bukan relasi dari 

himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵 adalah dengan melihat pada elemen himpunan 
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masing-masing, apabila ada elemen himpunan 𝐴 yang memiliki relasi dengan 

elemen selain elemen himpunan 𝐵 maka relasi yang terjadi bukanlah relasi dari 

himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵. Terdapat beberapa cara untuk menyajikan relasi, 

diantaranya adalah : 

1) Menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah 

Langkah menyajikan relasi dari himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵 dalam bentuk 

diagram panah adalah dengan menggambar dua bidang yang sejajar, kemudian 

menuliskan elemen-elemen himpunan 𝐴 dan himpunan 𝐵 ke dalam masing-

masing bidang, kemudian menghubungkan elemen kedua himpunan dengan anak 

panah. 

Contoh 1:  

Pada tombol handphone terdapat dua fungsi dalam satu tombol yaitu untuk 

mengetik angka dan untuk mengetik huruf, dalam satu tombol terdapat satu angka 

dan beberapa huruf, misalkan 𝑅 adalah relasi dari himpunan 𝐴 yang elemennya 

angka yaitu 1 dan 2 ke himpunan 𝐵 yang elemennya adalah huruf yaitu 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓. Maka dari himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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2) Menyajikan relasi dalam bentuk diagram kartesius 

Langkah menyajikan relasi dari himpunan 𝐴 ke himpunan 𝐵 dalam bentuk 

diagram kartesius adalah dengan menggambar bidang kartesius, kemudian 

menuliskan elemen-elemen dari himpunan 𝐴 dan himpunan 𝐵, himpunan pertama 

berada di garis horizontal dan himpunan kedua berada di garis vertikal, kemudian 

elemen-elemen dari kedua himpunan tersebut di hubungkan dengan titik. Contoh 

1 dapat di sajikan dalam bentuk diagram kartesius sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Diagram Panah Relasi A ke B 
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Gambar 2.2 Diagram Kartesius Relasi A ke B 
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3) Menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 

Langkah menyajikan relasi dalam bentuk himpunan berpasangan berurutan 

adalah dengan menuliskan secara berpasangan elemen yang memiliki hubungan, 

elemen himpunan pertama ditulis terlebih dahulu. Dari contoh 1 dapat dituliskan 

dalam bentuk himpunan pasangan berurutan sebagai berikut, 

𝑅 =   1, 𝑎 ,  1, 𝑏 ,  1, 𝑐 ,  2, 𝑎 ,  2, 𝑏 ,  2, 𝑐   

Rinaldi (2010:129) menjelaskan relasi biner 𝑓 dari himpunan A ke himpunan 

B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen dari himpunan A dihubungkan 

dengan tepat satu elemen himpunan B. Jika 𝑓 memetakan A ke B di notasikan 

dengan 𝑓: 𝐴 → 𝐵. Jika A dan B adalah himpunan dan 𝑓 memetakan A ke B maka 

A disebut domain atau daerah asal, B disebut kodomain atau daerah kawan, dan 

elemen B yang berpasangan dengan A disebut range atau daerah hasil. 

Fungsi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan relasi bukan 

fungsi yaitu, baik domain atau pun kodomain bukan merupakan himpunan 

kosong, setiap elemen di domain selalu memiliki hubungan dengan elemen di 

kodomain, dan elemen di domain hanya memiliki satu pasangan di kodomain. 

Selain dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan fungsi juga 

dapat disajikan dalam bentuk : 

1) Rumus fungsi 

Menyajikan relasi fungsi dalam bentuk rumus fungsi dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu pertama dengan pola relasi dan yang kedua dengan substitusi pada 

rumus umum fungsi yaitu 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 
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2) Tabel fungsi 

Menyajikan relasi dalam bentuk tebel fungsi bisa dilakukan dengan 

mensubstitusikan nilai 𝑥 pada rumus fungsi, kemudian menuliskan nilai 𝑥 dan 𝑦 

kedalam tabel yang sesuai. 

3) Diagram fungsi 

Menyajikan fungsi dalam bentuk diagram dilakukan dengan menggambar 

diagram pada bidang kartesius sesuai dengan rumus fungsi yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


