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SMA Tarakanita Citra Raya 

FUNGSI KUADRAT 
 
Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat y= f(x)  =ax2 + bx +c 
1. Tentukan titik potong dengan sumbu x dan y (jika ada) 

 Titik potong dengan sumbu x  (syarat y = 0). 
 Titik potong dengan sumbu y (syarat x = 0)  

2. Tentukan titik puncak atau titik baliknya atau titik ekstrim : 
Cara 1: menggunakan rumus untuk menentukan titik (xp, yp) 

 (xp, yp) = − 	 , 	( 	 )
	

  atau (xp, yp) = 	 − 	 , 	
	

   

D adalah nilai diskriminan, 퐷 = 	푏 − 	4푎푐 
 
Cara 2: 
 Mencari  nilai xp menggunakan rumus xp = −  

 Untuk mencari yp, subsititusikan nilai xp = −  ke y= f(x)  =ax2 + bx +c 
 
Cara 3: menggunakan turunan (titik puncak =  titik stasioner) 
 

3. Pilihlah beberapa nilai x kemudian carilah nilai y-nya dengan mensubstitusikan nilai x  pada fungsi f. 
4. Buat daftar nilai f dalam tabel. 

x      
y      
(x, y)      

 
5. Gambarkan titik-titik pada bidang koordinat. 
6. Hubungkan titik-titik ini dengan kurva yang mulus. 
 
Hubungan nilai diskriminan dengan Fungsi Kuadrat  

• Jika D>0 maka parabola memotong sumbu x di dua titik yang berlainan. 
• Jika D=0 maka parabola memotong sumbu x di satu titik atau menyinggung sumbu X. 
• Jika D<0 maka parabola tidak memotong sumbu x. 

 
Hubungan nilai a pada fungsi kuadrat y=f(x)= ax2+bx+c dengan sketsa grafiknya: 
 

  Jika nilai a > 0 maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. 
 
Karena grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas maka grafik fungsi kuadrat ini memiliki titik balik minimum. 
 

 Jika nilai a< 0 maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. 
 
Karena grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah maka grafik fungsi kuadrat ini memiliki titik balik maksimum. 

 
Dengan memperhatikan nilai a dan D dari suatu fungsi kuadrat y=f(x)= ax2+bx+c, ada 6 kemungkinan kedudukan 
grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. 

 

Catatan: 

Pada (xp, yp) = − 	 , 	( 	 )
	

 dengan 

 Persamaan sumbu simetrinya : xp = −  
 Nilai balik  maksimum/nilai balik 

minimumnya = yp. 
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Keterangan: 
(a) Jika a>0 dan D>0, grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. 
(b) Jika a>0 dan D=0, grafik terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X (grafik di atas dan pada sumbu X).  Nilai  

fungsi kuadrat tidak pernah negatif.  
(c) Jika a>0 dan D<0, grafik terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X (grafik selalu berada di atas sumbu X dan 

disebut definit positif).   
(d) Jika a<0 dan D<0, grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. 
(e) Jika a<0 dan D=0, grafik terbuka ke bawah  dan menyinggung sumbu X (grafik di atas dan pada sumbu X).  Nilai 

fungsi kuadrat tidak pernah positif.  
(f) Jika a<0 dan D<0, grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X (grafik selalu berada di bawah sumbu X 

dan disebut definit negatif).  
 

Menentukan persamaan Kurva dari Sebuah Fungsi Kuadrat dengan Ciri-Ciri Tertentu 
1. Persamaan kurva dari sebuah fungsi kuadrat yang memiliki titik balik (xp,yp) dan melalui titik lain (x, y) yang dilalui 

kurva adalah  y = a(x-xp)2 +yp. 
2. Persamaan kurva jika diketahui grafiknya memotong sumbu X di titik A (x1,0) dan B (x2,0), dan melalui titik lain 

(x, y) yang dilalui kurva adalah y= a(x-x1)(x-x2). 
3. Persamaan kurva jika diketahui grafiknya menyinggung sumbu X di titik  A (x1,0) dan melalui titik lain (x, y) yang 

dilalui kurva adalah y = a (x-x1)2. 
4. Menentukan persamaan kurva dari sebuah fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik A (x1,y1), B (x2,y2), dan   

C (x3,y3)yang dilalui Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai: y=f(x)= ax2+bx+c dengan nilai a,b, dan 
c ditentukan kemudian. 
 

Latihan: 
1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut: 

a. y = x2 
b. y = 2x –x2 
c. y = (x-1)2 
d. y = - x2 – 3x + 10 
e. y = 2x2 + 4x + 7 

2. Diketahui fungsi kuadrat f ditentukan dengan rumus f(x)=x2- 2mx+3m+4. Tentukan batas nilai m agar grafik fungsi 
f selalu berada di atas sumbu X untuk setiap  R! 

3. Diketahui fungsi kuadrat f ditentukan dengan rumus   1
2
12)( 2  mmxmxxf .   Tentukan batas nilai m agar 

grafik fungsi f  menyingggung sumbu X! 
4. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai titik puncak (3,2) dan melalui titik (0,11). Tentukan persamaan fungsi kuadratnya! 
5. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di A (1,0) dan melalui titik B (2,0). Jika fungsi kuadrat itu melalui titik 

(0,4), tentukan persamaan fungsi kuadratnya! 
6. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik A(0,4), B(-1,7), dan C(1,3)! 
7. Tentukan persamaan kuadrat dari gambar berikut: 

a.                             
 
 
 
 
 
 
 

b.  
 
 

c.  


