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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangannya zaman untuk memperindah suatu ruangan
dalam rumah banyak di lakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan
memberikan hiasan dindidng berupa foto pada bingkai. Bingkai foto bukan lagi hal yang
mewah karena harga yang cukup murah semua kalangan hampir dapat memilikinya.
Bingkai foto memiliki ukuran yang berbeda beda,dengan demikian ukuran fotonya juga
berbeda beda berdasarkan ukuran bingkai
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu ukuran foto yang tepat apabila dengan
ukuran bingkai yang berbeda beda. Penelitian ini merupakan penelitian pembuktian
rumus fungsi turunan sebagai cara untuk mengukur luas maksimum foto pada bingkai.
Penelitian ini di lakukan dalam satu hari dan hasil penelitian ini di peroleh melalui
perhitungan luas maksimum dengan menggunakan fungsi turunan.
Berdasarkan hasil perhitungan, dapat di simpulkan bahwa luas maksimum dapat
di cari dengan menggunakan fungsi turunan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai
suatu bilangan.Hampir semua bidang menerapkan ilmu matematika,
seperti bidang fisika, kimia, dan yang lainnya Matematika merupakan
salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang
pendidikan mulai dari SD sampai SMA tentu matematika memiliki
peran

penting

dalam

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

untuk

membangun bangsa.Bukan hanya di sekolah saja kita menggunakan
matematika namun di dalam kehidupan sehari hari pun matematika
sangatlah penting, mulai dari matematika dasar hingga tersulit
sekalipun.
Matematika memiliki percabangan salah satu percabangannya
adalah turunan. Banyak orang yang belum mengetahui fungsi turunan
dalam kehidupan sehari hari.Sebenarnya fungsi turunan dalam
kehidupan sehari hari itu sangatlah banyak,salah satunya yaitu dapat
menghitung luas maksimum suatu bidang dengan menggunakan
fungsi turunan.
Bingkai foto atau sering di sebut pigura adaalah tepi dekoratif
yang di gunakan untuk memasang, melindungi,dan memajang sebuah
gambar, foto, atau lukisan. Bentuk bingkai biasanya berbentuk persegi
panjang. Bingkai foto biasanya terbuat dari kayu atau logam, dan
memiliki selembar kaca untuk meindungi bagian lukisan atau gambar
yang di pasang. Bingkai foto memiliki luas atau ukuran yang berbeda
beda. Sebelum kita ingin meletakkan foto pada bingkai foto maka kita
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harus mengetahui ukuran atau luas maksimum foto agar ukurannya
tepat atau pas dengan ukuran bingkai sehingga foto dapat di letakkan
pada bingkai foto. Dari uraian di atas, maka dalam karya tulis ini akan
membahas menganai cara menghitung luas maksimum foto pada
bingkai menggunakan fungsi turunan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya
adalah “bagaimana cara menghitung luas maksimum foto pada bingkai
dengan menggunakan fungsi turunan?”
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Tujuan umum
Mengetahui aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tujuan khusus
Menentukan luas maksimum foto pada bingkai menggunakan
fungsi turunan
D. Manfaat penelitian
1. Agar masyarakat mengetahui cara mencari luas maksimum foto
pada bingkai
2. Agar masyarakat atau sisiwa mengetahui fungsi turunan dalam
kehidupan sehari hari

BAB II
KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Matematika
Matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu
bilangan dan cara menyelesaikan permasalahannya. Matematika
termasuk salah satu ilmu yang banyak di manfaatkan dalam
kehidupan sehari-hari. Ilmu matematika hampir di terapkan dalam
berbagai aspek kehidupan. Dengan sifatnya yang fleksibel dan
dinamis, matematika dipercaya akan selalu mampu untuk
mengimbangi perkembangan zaman.
Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan
teknologi modern, memiliki peran penting bagai disiplin dan
memajujkan

pemikiran

manusia.

Dengan

demikian

untuk

menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan
penguasan matematika yang kuat sejak dini1.

Kurikulum,“Pengertian Matematika Menurut Pendapat Ahli dan Kurikulum”, [ON LINE ],
http://www.rumusmatematikadasar.com/2014/09/pengertian-matematika-menurut-pendapatahli-dan-kurikulum.html, diakses pada tanggal 08 september 2018 pukul 20.30
1
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2. Turunan Fungsi Aljabar
Turunan fungsi aljabar merupakan perluasan atau penjabaran
lebih lanjut dari materi limit fungsi2.Turunan fungsi di notasikan
f'(x) dengan rumus:

f'(x) =

𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥+ℎ)− 𝑓(𝑥)
ℎ→0
ℎ

Beberapa rumus turunan untuk a = konstanta:
a. f(x) = k → f'(x) = 0
b. f(x) = kx → f'(x) = k
c. f(x) = xn→ f'(x) = nxn-1
d. f(x) = x → f'(x) = 1
e. f(x) = axn → f'(x) = na.xn-1

Jika U = u(x) dan V = v(x) adalah suatu fungsi, maka rumusnya:
a. f(x) = U + V → f'(x) = U' + V'
b. f(x) = U - V → f'(x) = U' - V'
c. f(x) = U x V → f'(x) = U'.V + U.V'
d. f(x) = U / V → f’(x) =

𝑢′ .𝑣−𝑢.𝑣′
𝑣2

e. f(x) = Un → f'(x) = n.Un-1.U'

Anonim, ”Pengertian atau Definisi Turunan”, [ON LINE],
https://idschool.net/sma/matematika-sma/turunan/, diakses pada tanggal 08 september 2018
pukul 20.30
2
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3. Luas Maksimum

Luas maksimum merupakan luas yang dapat dihitung terhadap
suatu bidang secara keseluruhan maupun maksimal. Mencari luas
maksimum yaitu dengan cara mencari panjang dan lebar suatu
bidang yang ingin di hitung kemudian masukan kedalam rumusnya
yaitu: L= p.l

B. Hipotesis

Dari kajian teori tersebut, dapat diduga bahwa turunan fungsi
dapat diaplikasikan dalam menentukan luas maksimum pada
bingkai foto

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik deskriptif yaitu
dengan cara menghitung luas maksimum sebuah foto pada bingkai.

B. Definisi Operasional
Dari percobaan penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu:
1. Variabel Bebas
Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi suatu gejala dalam
suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya
adalah luas bingkai, batas atas bawah, dan batas kanan kiri pada
bingkai.
2. Variabel Terikat
Variabel terikat adalah variabel atau faktor yang muncul akibat adanya
variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah luas
maksimum pada foto yang di hitung menggunakan fungsi turunan.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi : seluruh foto pada bingkai
2. Sampel

: satu buah foto pada bingkai

D. Instrumen dan Bahan Penelitian
1. Foto berserta bingkai.
2. Mistar untuk mengukur.
3. Catatan

mengenai

cara

menghitung

menggunakan fungsi turunan.
4. Kalkulator.

6
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maksimum

dengan
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E. Cara Penelitian
1. Disiapkan satu buah foto pada bingkai
2. Diukur panjang dan lebar bingkai.
3. Diukur batas atas dan bawah bingkai.
4. Diukur batas kanan dan kiri bingkai.
5. Dihitung luas maksimum foto dengan menggunakan fungsi turunan

F. Tempat dan Waktu
Tempat

: Perumahan Bumi Lestari Blok H 54 No. 3

Waktu

: Kamis, 20 September 2018 (21:00)

G. Analisis data
Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara menghitung luas
maksimum foto pada bingkai foto dengan menggunakan rumus turunan.
Kemudian hasilnya di cocokkan dengan cara menghitung luas foto yang
telah di pasang dengan cara manual. Kemudian apabila hasilnya sama atau
mendekati, maka mencari luas maksimum foto pada bingkai foto dapat
menggunakan

fungsi

turunan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data penelitian
Diketahui sebuah bingkai foto dengan panjang 31 cm dan lebar 26 cm
yang akan di pasang sebuah foto dengan menyisakan batas atas bawah
kanan kiri 3,5 cm.
26 cm
3,5 cm

3,5
31 cm

3,5

X

y
y
3,5 cm

B. Pembahasan
Berdasarkan data di atas bisa menentukan luas maksimum foto pada
bingkai. Berikut perhitungannya :
1. Dimisalkan x = panjang dan, y = lebar
Tentukan nilai x dan y agar luas foto maksimum.
Luas bingkai foto adalah 31 . 26 = 746 cm2
(x+7) (y+7) = 746
Y+7 =

746
𝑥+7

746

Y = 𝑥+7 –7
746

L = x .ymaka L = x ( 𝑥+7 -7 )
L=

746𝑥
𝑥+7

-7x

8
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2. Agar luas foto maksimum atau minimum maka L’= 0
L=

746𝑥
𝑥+7

L’=

746(𝑥+7)−1(746𝑥)
(𝑥+7)2

-7x

746𝑥+5222−746𝑥
(𝑥+7)2
5222
(𝑥+7)2

-7 =0

-7 = 0

=7

5222 = 7(x+7)2 ( masing masing ruas dibagi 7 )
746 = (x+7)2
x+7 = √746
x+7 = ± 27,31
x = 27,31 – 7 = 20,31 cm
746

746

746

y = 𝑥+7 -7 = 20,31+7 -7 = 27,31 -7 = 27,31 – 7 = 20,31 cm
3. Jadi luas maksimum foto = x . y = 20,31 . 20,31 = 412,5 cm2
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa untuk
menghitung luas maksimum foto pada bingkai dapat dihitung dengan
menggunakan
diperhitungan

fungsi
ini

turunan.
yaitu

Fugsi

turunan

fungsi

yang
𝑢
𝑣

digunakan
dan

un.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa fungsi turunan
dapat berfungsi didalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya
yaitu seperti apa yang telah dibahas, mengenai cara menghitung luas
maksimum foto pada bingkai dapat menggunakan fungsi turunan.
Kemudian kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghitung luas
maksimum.
D. Saran
Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Sebelum memasang foto pada bingkai harus menentukan atau
menghitung luas maksimum foto.
2. Mengukur dengan alat ukur yang lebih akurat sehingga dapat
mendapatkan hasil yang lebih tepat.
3. Perlu penilitian lebih lanjut terhadap menghitung luas maksimum
foto pada bingkai menggunakan fungsi turunan.
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LAMPIRAN

Gambar. 1
Foto pada bingkai

Gambar. 2
Penggaris atau alat untuk mengukur
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Gambar. 3
Kalkulator
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