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Review ( Quiz - 1) → 10 Menit 

Soal menyusul ☺



Nilai Mutlak (Absolute Value)

� Nilai mutlak suatu bilangan adalah panjang/jarak 
bilangan tersebut dari bilangan 0. Jadi, nilai 
mutlak 5 adalah 5, nilai mutlak −7 adalah 7, nilai 
mutlak 0 adalah 0, dan seterusnya.

� Definisi Nilai mutlak , ditulis dengan notasi , 
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� Definisi Nilai mutlak , ditulis dengan notasi , 
didefinisikan sebagai:

Definisi di atas dapat pula dinyatakan sebagai:
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Nilai Mutlak (Absolute Value)

� Beberapa sifat nilai mutlak. Jika                
maka

Ryx ∈,
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Nilai Mutlak (Absolute Value)

� Secara geometris, nilai mutlak             
dapat diartikan sebagai jarak dari a ke x. 

� Sebagai contoh, jika               maka 
artinya x berjarak 7 unit di sebelah kanan 

ax −

73 =−x
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artinya x berjarak 7 unit di sebelah kanan 
atau di sebelah kiri 3 

Jadi, penyelesaian 73 =−x adalah { }10,4−



Nilai Mutlak (Absolute Value)

Beberapa sifat nilai mutlak. 
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Nilai Mutlak (Absolute Value)

Jawab : Menggunakan sifat-sifat diatas
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Nilai Mutlak (Absolute Value)

Jawab : Menggunakan sifat-sifat diatas

Tentukan semua nilai x sehingga 3
2

2 ≤
−x

x
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.



Nilai Mutlak (Absolute Value)
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Nilai Mutlak (Absolute Value)
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Latihan yoo ! ( Tugas-1 )
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Latihan yoo ! ( Tugas-1 )
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Sistem Koordinat

� Sistem koordinat adalah suatu 
cara/metode untuk menentukan letak 
suatu titik. 

� Empat macam sistem koordinat : 
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� Empat macam sistem koordinat : 
1. Sistem Koordinat Cartesius 
2. Sistem Koordinat Kutub
3. Sistem Koordinat Tabung
4. Sistem Koordinat Bola. 



Sistem Koordinat Cartesius
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Sistem Koordinat Cartesius
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Sistem Koordinat Kutub (Polar)

� Pada sistem koordinat kutub, letak 
sebarang titik P pada bidang dinyatakan 
dengan pasangan bilangan real  , 
dengan r menyatakan jarak titik P ke titik 
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dengan r menyatakan jarak titik P ke titik 
O (disebut kutub) sedangkan θ adalah 
sudut antara sinar yang memancar dari 
titik O melewati titik P dengan sumbu-x
positif (disebut sumbu kutub) 



Sistem Koordinat Kutub (Polar)
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Sistem Koordinat Kutub (Polar)

� Berbeda dengan sistem koordinat 
Cartesius, dalam koordinat kutub letak 
suatu titik dapat dinyatakan dalam tak 
hingga banyak koordinat. 
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hingga banyak koordinat. 
� Sebagai contoh, letak titik             dapat 

digambarkan sebagai berikut :
)3,3( πP



Sistem Koordinat Kutub (Polar)
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Sistem Koordinat Kutub (Polar)

� Secara umum, jika          menyatakan 
koordinat kutub suatu titik maka 
koordinat titik tersebut dapat pula 
dinyatakan sebagai berikut:

( )θ,r
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dinyatakan sebagai berikut:
atau

dengan k bilangan bulat.
� Kutub mempunyai koordinat         

dengan θ sebarang bilangan.

( )πθ kr 2, + ( )πθ )12(, ++− kr

),0( θ



Hubungan Antara Sistem Koordinat Cartesius 
dan Sistem Koordinat Kutub
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Hubungan Antara Sistem Koordinat Cartesius 
dan Sistem Koordinat Kutub
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Hubungan Antara Sistem Koordinat Cartesius 
dan Sistem Koordinat Kutub

� Contoh 1 : 
Nyatakan titik A ke dalam sistem 
koordinat cartesius.

 2π

Materi ke-3

Jawab :
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Hubungan Antara Sistem Koordinat Cartesius 
dan Sistem Koordinat Kutub

� Contoh 2 : 
Nyatakan titik P ke dalam sistem koordinat kutub.

Jawab :

( )4,4 −=P

24)4(4 22 ±=−+±=r
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Selanjutnya, karena letak titik P di kwadran IV, maka
atau

24)4(4 22 ±=−+±=r
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Hubungan Antara Sistem Koordinat Cartesius 
dan Sistem Koordinat Kutub

� Contoh 3 : 
Nyatakan persamaan                        ke dalam sistem 
koordinat Cartesius.
Jawab :
Jika ke dua ruas persamaan di atas dikalikan dengan r

θsin2ar =
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Jika ke dua ruas persamaan di atas dikalikan dengan r
maka diperoleh

Selanjutnya, karena                         dan               
maka:

)sin(22 θrar =
222 yxr += yr =θsin



Hubungan Antara Sistem Koordinat Cartesius 
dan Sistem Koordinat Kutub

� Contoh 3 : 
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yaitu persamaan lingkaran dengan pusat  
dan jari-jari 

),0( a
a



Kata motivasi pertemuan ini

Tindakan

Tanpa tindakan tidak pernah ada sukses. 
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Tanpa tindakan tidak pernah ada sukses. 
Sukses … harus bertindak. Sebab bagian 

terpenting dari kesuksesan adalah 
keberanian bertindak. 

Sekarang Juga !


