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TUGAS 2. 1 APROKSIMASI AKAR PERSAMAAN TAKLINIER: Metoda bagidua 

1. PERTANYAAN TENTANG KONSEP DASAR 

a. Apa perbedaan antara fungsi linier dan fungsi taklinier; baik dari bentuk fungsi maupun 

bentuk grafiknya. 

b. Tuliskan pengertian persamaan taklinier. Apa bedanya dengan persamaan linier. 

c. Apa yang dimaksud dengan akar persamaan taklinier, jelaskan.  

d. Tuliskan kemungkinan-kemungkinan banyak akar suatu persamaan taklinier, berikan contoh 

masing-masing (harus berbeda dari buku teks maupun dari mahasiswa lainnya). 

e. Tuliskan syarat cukup agar suatu persamaan taklinier memiliki minimal satu akar dalam 

suatu interval tertentu. 

2. PERTANYAAN TEORI UNTUK METODA BAGIDUA 

a. Tuliskan ide yang mendasari pada metoda bagidua. 

b. Tuliskan alasan mengapa barisan aproksimasi pada metoda ini pasti konvergen ke akar 

eksaknya. 

c. Bila diambil  dan  aproksimasi akar yang diperoleh pada iterasi ke- , 

buktikan error yang ditimbulkan tidak melebihi   dimana  interval dimana 

persamaan taklinier memuat akar. 

3. KETRAMPILAN KOMPUTASI MANUAL: Lihat buku Numerical Method – Faires & Burden Exercises set 

2.2 hal 45-46: Kerjakan nomor 1 s.d. 4. 

4. KETRAMPILAN PENGGUNAAN SOFTWARE KOMPUTASI: Gunakan MATLAB untuk menyelesaikan soal 

nomor 6 s.d. 10. 

5. Tentukan  banyak iterasi minimum yang dibutuhkan pada metoda biseksi untuk mengaproksimasi 

akar persamaan dengan akurasi . Dengan menggunakan MATLAB, temukan 

aproksimasi ini. 

 

TUGAS 2. 2 APROKSIMASI AKAR PERSAMAAN TAKLINIER: Metoda Secant dan False Position. 

Pelajari materi pada buku teks anda subbahasan 4 dan 5. Kemudian selesaikan soal-soal berikut ini. 

1. PERTANYAAN TENTANG KONSEP DASAR. 

a. Apa ide yang mendasari metoda secant, apa perbedaan utamanya dengan metoda bagidua 

sebelumnya. 

b. Apakah kelebihan dan kekurangan metoda secant dibandingkan dengan metoda bagidua. 

c. Apakah barisan aproksimasi pada metoda secant pasti konvergen. Bila iya mengapa ? Bila 

tidak berikan counter examplenya. 

d. Apa ide yang mendasari metoda false position, apa bedanya dengan metoda secant. 

e. Apakah dapat disimpulkan metoda false position lebih baik daripada metoda secant. 

2. Lihat Exercise set 2.3 hal 52. Lakukan secara manual untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan 2. 

3. Gunakan bantuan MATLAB untuk menyelesaikan soal 3 s.d. 10; sertakan pula ilustrasi grafiknya. 

Untuk Latihan, kerjakan soal-soal lainnya pada Exercises set ini; siapa tahu keluar pada UTS !!!!!!!!!!!!!! 


