Download File PDF Integral Tentu Soal

Integral Tentu Soal
Membaca rangkuman materi dan berlatih soal merupakan cara cepat untuk mengasah
kemampuan terhadap penguasaan materi. Rangkuman yang menyajikan poin-poin
penting dan ditulis dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami akan membantu
siswa dalam kegiatan belajar. Buku ini menyajikan rangkuman materi Matematika
Wajib kelas XI IPA SMA/MA selama satu tahun pelajaran, soal-soal latihan, dan
jawaban. Soal mulai dari yang paling mudah, sulit, sampai memerlukan analisis ada di
buku ini.
Buku ini membahas secara tuntas pelajaran Matematika SMA. Materi dalam buku ini
disusun secara ringkas dan jelas dengan disertai contoh soal dan pembahasan, bedah
soal Ujian Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Keunggulan buku ini:
Memudahkan siswa SMA/MA/SMK dalam mereview (mengingat kembali) materi yang
telah diterima di sekolah. Memberikan gambaran kepada siswa mengenai soal-soal
yang pernah diujikan pada Ujian Nasional, sehingga siswa dapat mendeteksi bentuk
dan bobot soal ujian sejak dini. Memberikan gambaran kepada siswa mengenai soalsoal yang pernah diujikan pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di
Indonesia. -Indonesia TeraBuku ini dapat dijadikan salah satu buku pegangan untuk memahami materi kalkulus
integral yang dilengkapi dengan penggunaan software GeoGebra. GeoGebra
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merupakan salah satu Software yang bisa digunakan untuk pengajaran dan
pembelajaran matematika yang menawarkan berbagai bidang seperti geometri, aljabar,
dan kalkulus dimana semua terhubung dalam suatu perangkat lunak dan mudah untuk
digunakan. Software ini dapat diunduh secara gratis melalui www.geogebra.org. Buku
ini terdiri atas 6 bab yaitu mengenal GeoGebra, integral tak tentu, integral tentu, teknik
integral, penggunaan integral, bentuk tak tentu, dan integral tak wajar. Contoh soal
yang diberikan dalam buku ini diselesaikan secara manual dan menggunakan bantuan
software GeoGebra sehingga diharapkan dengan adanya buku ini, pembaca dapat
lebih mudah mempelajari materi kalkulus integral.
Buku ajar Matematika Terapan ini terdiri atas 10 Bab, pada setiap Bab diberikan contoh
dan latihan soal. Diharapkan mahasiswa politeknik, khususnya jurusan Teknik Sipil
mampu belajar secara mandiri. Buku Ajar ini disusun berdasarkan silabus Program
Studi D-IV Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Secara garis besar buku ajar
ini berisi materi terapan yang berkaitan dengan materi keteknikan, meliputi Dasar
Operasi Bilangan, Trigonometri, Geometri, Matriks, Determinan, Persamaan, Turunan,
Maksimum dan Minimum, Integral, dan Program Derive.
Kalkulus Diferensial dan Integral sebagai cabang keilmuan berperan penting sebagai
dasar ilmu pengetahuan yang mendukung keahlian dalam bidang matematika lanjutan
dan bidang keteknikan. Selain itu, juga merupakan mata kuliah utama yang
mengantarkan mahasiswa supaya dapat memahami cabang-cabang matematika
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tingkat tinggi. Sebagai mata kuliah keahlian dasar, Kalkulus Diferensial dan Integral
harus dipelajari oleh mahasiswa pada jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Teknik,
Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA-Matematika, Fakultas Teknik Informatika, dan ilmuilmu komputer lainnya di setiap perguruan tinggi. Buku ajar (textbook) ini memaparkan
uraian teori mengenai Kalkulus Diferensial dan Integral secara terperinci yang
dilengkapi dengan sejumlah teori dan aplikasinya dalam berbagai bidang keilmuan
seperti Fisika, Ekonomi, Bisnis, dan Demografi. Pada setiap pembahasan diberikan
pengertian dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami. Serta
bagaimana menerapkannya dalam bentuk penyelesaian contoh, yang dipaparkan
secara jelas setiap langkah-langkah pembahasannya, baik dalam bentuk gambar
maupun dalam berbagai komentar yang akan memberikan pemahaman yang sangat
baik. Selain daripada itu, buku ini disusun dengan pembuktian teorema dan rumusrumus yang tidak terlalu mendominasi, sehingga buku ini dapat dijadikan sebagai
acuan utama atau referensi penting oleh semua mahasiswa selain jurusan Matematika.
Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Penulisan buku Peka Soal Matematika SMA/MA Kelas X, XI & XII ini disusun khusus berupa
ringkasan materi esensial dilengkapi contoh soal dan pembahasan yang biasa dikeluarkan
pada penilaian harian, penilaian akhir semester dan ujian satuan pendidikan bahkan ujian
akhir nasional untuk mempertajam pemahaman siswa. Pembahasan contoh soal dibuat
sedetail mungkin disertai beberapa jenis soal yang menggunakan trik tertentu sesuai kaidah
matematika. Pada akhir setiap bab diberikan latihan soal mandiri yang diambil dari soal-soal
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penilaian harian, soal try out ujian nasional, soal penilaian akhir semester, UN, UNBK, UTBK
maupun soal-soal yang dibuat oleh penulis sendiri. Peka Soal Matematika SMA/MA Kelas X,
XI & XII ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Kalkulus Jilid 1 berisi materi-materi yang menunjang perkuliahan kalkulus diferensial dan
kalkulus integral. Materi yang dibahas meliputi sistem bilangan real, limit, asimtot, turunan,
aplikasi diferensial, integral dan aplikasinya, serta barisan dan deret tak terhingga. Materi
disajikan dalam 10 Bab dengan susunan yang sistematis sehingga sangat sesuai untuk
dijadikan buku referensi dalam mata kuliah kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Isi buku
telah disesuaikan dengan silabus mata kuliah terkait. Penyajian dalam buku ini dibuat
sesederhana mungkin namun tetap rinci dan detail agar mudah dipahami oleh mahasiswa.
Pembahasan materi menekankan pada pemahaman konseptual, namun tetap disertai dengan
contoh soal untuk menguji pemahaman mahasiswa serta menguji keterampilan perhitungan
dan penerapan materi.
"Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi adalah beberapa mata pelajaran yang wajib dikuasai
oleh siswa SMA. Selain itu, keempat mata pelajaran tersebut juga diikutsertakan pada Ujian
Nasional. Penyajian yang kurang sistematis, materi yang padat, rumus yang rumit, dan
kurangnya latihan membuat tidak sedikit siswa yang merasa kesulitan untuk mempelajari mata
pelajaran tersebut. Buku Super Book SMA/MA Ringkasan Materi & Soal Jawab Matematika
dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi) SMA/MA Kelas XII ini terdiri dari ringkasan materi Matematika,
Fisika, Kimia, dan Biologi kelas XII yang terangkum dalam satu buku. Selain itu, dilengkapi
pula dengan soal-soal latihan berikut pembahasannya pada tiap pokok bahasan yang dikupas
secara detail sehingga mudah dipahami. Buku ini hadir sebagai referensi dalam memahami
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materi dan soal-soal Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang kerap kali muncul dalam
berbagai ujian di sekolah. Selamat belajar dan semoga sukses!"
Untuk menguasai mata pelajaran matematika dan fisika, tidak cukup dengan memahami
konsep dan rumusnya saja, tetapi harus dibarengi dengan latihan soal-soal. Dengan banyak
berlatih mengerjakan soal-soal, kita akan memahami konsep dan rumus yang digunakan
dalam menyelesaikan soal. Selain itu, kebiasaan mengerjakan soal-soal akan membuat kita
siap dalam menghadapi ujian di sekolah. Buku ini menyajikan soal-soal latihan matematika
dan fisika yang dibutuhkan siswa. Soal-soal diambil dari soal-soal yang sering muncul dalam
berbagai ujian di sekolah, baik itu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional, maupun ujian
masuk perguruan tinggi negeri. Buku ini juga menyajikan materi pelajaran matematika dan
fisika yang diringkas berdasarkan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa. Sebagai bahan
pemantapan dalam menghadapi ujian nasional, buku ini dilengkapi dengan paket ujian
nasional beserta pembahasannya. Selamat belajar dan semoga sukses -CMediaKemampuan siswa menyelesaikan soal merupakan indikator yang umum digunakan untuk
mengetahui pemahamannya terhadap suatu materi pelajaran. Selain itu, jam terbang siswa
dalam menyelesaikan soal-soal akan menjadi penentu di saat ujian berlangsung, baik itu
ulangan harian, ujian semester, ujian nasional, ataupun ujian masuk perguruan tinggi. Buku ini
berisi ratusan soal latihan matematika yang dibutuhkan siswa. Soal-soal pada buku ini akan
membantu siswa menguji konsep dan pemahaman matematika sekaligus mendapatkan jenis
soal yang mungkin keluar pada ujian-ujian yang kelak dihadapinya. Selain itu, buku ini juga
berisi ringkasan materi pelajaran matematika dan contoh-contoh soal yang disertai
pembahasan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan menjawab soal. Dengan
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banyak berlatih dan buku ini, diharapkan siswa akan menjadi lebih berpengalaman dalam
menyelesaikan soal-soal matematika. Mari belajar dan taklukkan soal-soal ujian! -CMedia-

Tiap tahun, seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi perhatian bersama.
Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil
ujian banyak tersebar melalui berbagai media. Namun, tahukah Anda jika istilah
seleksi, materi ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali perubahan. Istilah
seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) mengalami perubahan dari masa ke
masa. Mulai dari Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU), Sekretariat
Kerjasama Antar Sepuluh Universitas (SKASU), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
(Sipenmaru), Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (SPMB), Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN), hingga berganti menjadi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SBMPTN). Istilah materi ujian pun juga mengalami perubahan dari masa ke masa,
seperti Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU), Tes
Kemampuan Dasar (TKD) SOSHUM/SAINTEK, Tes Kemampuan dan Potensi
Akademik (TKPA), Tes Potensi Skolastik (TPS), dan Tes Kompetensi Akademik (TKA)
SOSHUM/SAINTEK. Materi ujian yang diberikan juga mengalami perubahan, baik
secara susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk
menulis buku ini. Buku ini berisi model soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri
dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat mengetahui dan memahami perubahan soal-soal
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ujian masuk perguruan tinggi negeri. Buku ini berisi beberapa paket soal yang dapat
Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Buku ini disusun dan dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan belajar (bimbel), yang
sudah paham seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya paket soal dan
pembahasan yang rinci. Bagi siswa lulusan SMA dan sederajat dapat menggunakan
buku ini sebagai salah satu referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal
ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dengan buku ini, Anda dapat belajar secara
mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta Smart Publisher)
Penyusunan buku Matematika Ekonomi ini pada dasarnya untuk membantu kebutuhan
literatur bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selain ditujukan untuk membantu
mahasiswa mempelajari dan memahami Matematika Ekonomi, buku ini dapat juga
digunakan untuk mempelajari mata kuliah lain yang terkait dengan bidang ekonomi.
Dengan mempelajari buku ini paling tidak mahasiswa akan memiliki pengetahuan
tentang alat dasar kuantitatif untuk analisis ekonomi serta memiliki ketrampilan analisis
termasuk penggunaan instrumen komputer yang terkait dengan analisis ekonomi.
Sebagai langkah awal dalam penyusunan buku teks, buku ini merupakan hasil
kompilasi dari beberapa penulis sehingga atas dasar tersebut penulis menyadari
bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya kritik dan saran dari
para pembaca senantiasa penulis terima dengan tangan terbuka. Pada kesempatan ini,
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penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen di lingkungan Fakultas
Ekonomi yang telah memberikan dorongan moril dan materiil selama penulisan buku
ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga di rumah yang banyak
memberikan kelonggaran waktu hingga terselesainya buku ini.
Buku ini terdiri atas 20 bab, yang mencakup seluruh materi pada matematika SMA/MA
dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat gambar awal bab yang dapat
memotivasi siswa untuk mempelajari bab tersebut, peta konsep sebagai alur pemikiran
dalam setiap bab, contoh pada setiap subbab, dan contoh soal dan pembahasan pada
setiap akhir bab. Selain itu, pada setiap akhir bab juga dilengkapi dengan tambahan
berupa soal aplikasi yang berisi permasalahan pada dunia nyata, serta tokoh dan quote
yang diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mempelajari matematika lebih lanjut.
Buku Matematika Digital untuk SMA dan MA kelas XII Program studi ilmu alam Jilid 3
(lengkap)
Masih identikkah Matematika dengan pelajaran maut dan horor? Bagaimana nilai
Matematika kalian di sekolah? Atau, masih sulitkah kalian menerima dan memahami
pelajaran Matematika? Mulai sekarang, jauhkan pikiran dan ketakutan-ketakutan
tersebut dari dalam diri kalian. Buku Supertrik Matematika SMA/MA ini adalah jawaban
dari semua permasalahan kalian tentang pelajaran Matematika di SMA/MA. Kalian
sudah tak perlu lagi canggung, bingung, atau bahkan takut dengan pelajaran yang satu
ini. Matematika akan berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan. Buku ini
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memberikan rangkuman materi Matematika SMA/MA yang disajikan dengan lugas dan
jelas, sehingga dapat dengan mudah kalian pahami. Tak lupa, buku ini juga
memberikan latihan soal beserta pembahasan dari setiap materi. Tak hanya itu, buku
ini juga membagikan solusi berupa supertrik untuk tiap latihan soal tersebut. Itu masih
belum cukup? Kami berikan lagi soal-soal latihan beserta kunci jawabannya. Buku ini
adalah jawaban bagi kalian untuk sukses mengerjakan setiap soal Matematika, bahkan
sampai saat kalian menempuh ujian nasional. Jadi, kalian akan sangat rugi jika tidak
memiliki buku ini karena kalian hanya akan menjadi penonton teman-teman kalian yang
sudah memiliki buku Supertrik Matematika SMA/MA ini. Selamat belajar & SUSKSES!!!
Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar sangat penting karena di kelas XII kalian akan
sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les di sekolah, ujian praktik, dan lain-lain. Buat
target belajar untuk semua materi dan disiplinlah untuk memenuhinya. Level soal SBMPTN
biasanya lebih tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN otomatis materi ujian akhir sudah ikut
dipelajari. 2. Kupas Tuntas Materi Hal kedua adalah tentang materi. Perdalam lagi materi dan
poin-poin penting dari materi yang belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab apa
saja yang sering keluar di SBMPTN. Semakin sering merangkum maka semakin paham poinpoin materinya. Pemahaman yang diperoleh dengan cara menulis biasanya akan melekat
lebih lama dalam ingatan kita. Buku ini sangat cocok kalian gunakan sebagai bahan belajar.
Materi dalam buku ini disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran. Belajar pun jauh lebih
efektif. 3. Belajar Soal-soal Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak mengerjakan soal-soal
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tahun sebelumnya. Semakin sering dan banyak soal yang kalian kerjakan maka semakin
banyak pula referensi dan variasi soal SBMPTN yang diketahui. Model soal dari tahun-tahun
lalu tidak jarang keluar lagi pada SBMPTN selanjutnya. Practice Makes Perfect! Buku ini
sudah dilengkapi soal dan pembahasan yang lengkap. Lebih dari 50 paket yang dapat kalian
coba untuk berlatih. 4. Ikut Bimbel Ini memang memerlukan dana ekstra. Namun ada banyak
keuntungan jika kita mengikuti bimbel. Materi yang disajikan biasanya sudah terkonsep
dengan baik. Selain itu, diberikan pula tips-tips praktis khas bimbel yang akan mempermudah
kita dalam mengerjakan soal. Biasanya juga akan ada program try out berkala untuk mengukur
kemampuan kita. 5. Doa dan Restu Orang Tua Dari semua aspek penting di atas, tentunya
yang lebih terpenting dan lebih manjur adalah doa serta restu dari orang tua. Tugas kita
adalah berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap
semangat, dan tetap optimis
Buku kalkulus Integral ini merupakan tindak lanjut dari buku kalkulus Differensial yang sudah
ditulis oleh penulis sebelumnya pada tahun 2019. Pada buku kalkulus Differensial dibahas dari
konsep fungsi, limit dan turunan sedangkan pada buku ini dibahas mulai dari anti turunan yang
merupakan kelanjutan dari konsep turunan. Buku ini juga membahas materi integral baik dari
integral tentu, taktentu, takwajar, teorema-teorema penunjang hingga software pendukung
dalam menyelesaikan integral dari suatu fungsi. Buku fungsi khusus sendiri sudah ditulis
penulis pada awal tahun 2019 yang di dalamnya terdapat konsep fungsi gamma, beta,
legendre yang di dalamnya merupakan penerapan integral takwajar. Sehingga buku kalkulus
differensial, kalkulus integral dan fungsi khusus merupakan serangkaian yang tidak bisa
dipisahkan dan dapat digunakan secara bersamaan untuk menempuh matakuliah kalkulus
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oleh mahasiswa.
Kuasai polanya, maka UN 2020 jadi sangat mudah dikerjakan!
Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum
2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan
harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar
sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan
materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum
2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang
dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang
komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. •
Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester
2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu
mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
MATEMATIKA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan, baik dalam Ujian Nasional
atau Ujian Masuk PTN. Sebagian besar siswa memandang bahwa Matematika adalah
pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, Matematika
merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham konsep dasarnya. Dengan memahami
konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Buku ini disusun
secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan
soal secara lebih mendalam. Pada setiap bab, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
Bagian pertama : berisi rangkuman materi. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan siswa
mengingat materi yang disajikan pada bab tersebut. Bagian kedua : berisi trik-trik penyelesaian
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soal-soal Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Bagian ketiga : berisi pendalaman materi.
Bagian ini berisi soal latihan standar Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang
disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal
terbaru. Buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang
pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi model soal. Dengan
memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam
menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android yang dapat di download di play store.
Ada beberapa aplikasi yang diberikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT UN SMA IPA Aplikasi
CBT Psikotes Aplikasi SBMPTN Aplikasi FPM Matematika Aplikasi Tes Buta Warna Buku ini
adalah pilihan yang tepat!!! Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi
senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi. (Genta Smart Publisher)
Buku ini disusun dalam edisi lembar kerja mahasiswa. Lembar kerja mahasiswa
memungkinkan mahasiswa untuk lebih mudah mempelajari Kalkulus Integral. Penulis
menyusun buku ini dengan mempertimbangkan 4K yang terdiri dari Kritis, Kreatif, Komunikatif
dan Kolaboratif. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk membantu
mempelajari Kalkulus Integral. Buku juga bisa dijadikan referensi bagi dosen atau
pengembang bahan ajar yang fokus pada 4K.
HOTS singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Soal HOTS dapat didefinisikan sebagai
soal dengan cara berpikir tingkat lebih tinggi daripada menghafal. Soal HOTS juga dapat
melatih berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Siswa mampu: - Memutuskan apa
yang harus dipercayai. - Menetapkan apa yang harus dilakukan. - Menciptakan ide baru. Membuat prediksi. - Memecahkan masalah non-rutin. Belajar soal HOTS dengan buku
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STRATEGI & BANK SOAL HOTS - Ringkasan Materi memudahkan dalam memahami dan
mengingat materi dengan cepat - Pengayaan Soal sebagai ajang latihan Soal
Penalaran–HOTS untuk mempersiapkan menghadapi ujian dan olimpiade. Soal terdistribusi di:
- Soal bahas tiap sub bab materi - Soal uji kompetensi - Dilengkapi Pembahasan - Free
Aplikasi Android untuk menguji kemampuan diri dalam menghadapi ujian
Setelah menyelesaikan mata kuliah Kalkulus ini, Mahasiswa diharapkan: Mampu menjelaskan
dan menyelesaikan tentang sistem bilangan real, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Mampu
menyelesaikan permasalahan tentang fungsi komposisi dan invers, menjelaskan konsep yang
tepat tentang limit dan kekontinuan suatu fungsi, serta hubungan keduanya. Mampu
menjelaskan pengertian turunan sebagai suatu limit fungsi, hubungan turunan dan
kekontinuan, serta berbagai macam fungsi turunan. Mampu memahami pengertian integral
serta menyelesaikan berbagai macam persoalan integral.
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