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METODA NUMERIK 

PRAKTIKUM 3 : APROKSIMASI PERSAMAAN TAKLINEAR 

Pokok Bahasan: Metoda Newton dan Iterasi Titik Tetap 

 

Tujuan Memahami cara mengimplementasikan metoda Newton dan metoda 
iterasi titik tetap dengan menggunakan MATLAB 

Kompetensi Dasar 1. Mendefinisikan fungsi dan derivatifnya sebagai m-file MATLAB 
2. Menyajikan iterasi metoda Newton secara grafis. 
3.  Menyusun  m-file  untuk mengimplementasi metoda Newton. 

4. Membandingkan pola kekonvergenan metoda Newton berdasarkan 
iterasi awal yang diberikan secara grafis. 

5. Memahami kelemahan dasar metoda Newton 
6. Memahami metoda iterasi titik tetap sebagai perumuman metoda 

Newton 

 

1. Iterasi Metoda Newton 

Berbeda dari tiga metoda sebelumnya (bagidua, secant dan falseposition), metoda Newton 

didasarkan pada garis tangent (garis singgung) untuk menemukan nilai aproksimasi pada 

setiap iterasi. Sedangkan metoda secant dan falseposition menggunakan garis secant (lihat 

pembahasan sebelumnya). Juga metoda bagidua, secant dan falseposition membutuhkan 

dua nilai awal, yaitu batas ujung interval yang memuat akar maka metoda secant hanya 

menggunakan satu nilai awal, itu pun tidak harus di dalam interval yang memuat akar. 

Misalkan kita diberikan persamaan taklinear 

𝑓 𝑥 = 0 

Misalkan 𝑝0  nilai atau aproksimasi awal yang diberikan maka aproksimasi berikutnya 𝑝1  

diperoleh dengan mengambil absis titik potong garis tangent kurva 𝑦 = 𝑓 𝑥  di 𝑝0. 

 Proyek 1: Menyajikan iterasi Newton secara grafis, memvisualisasikan 𝒑𝟏,𝒑𝟐,⋯  

secara grafis. 

Kasus:   𝒙𝟑 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝐬𝐢𝐧 𝒙+ 𝟏 = 𝟎 

Langkah-langkah: 

 Tuliskan dulu fungsi ini dan derivatifnya dalam m-file dengan nama fungsi1.m 

function [y,dy]=fungsi1(x) 

 y = x.^3-4*x.^2+sin(x)+1; 

 dy = 3*x.^2-8*x+cos(x); 

 Melalui command window lakukan langkah-langkah berikut 

>> x = -1:0.01:2; 

>> [y,dy]=fungsi1(x); 

>> plot(x,y);grid % menggambar grafik fungsi y = f(x) pd [-1 2]. 



2 | P r e p a r e d  b y  J u l a n  H E R N A D I  
 

Terlihat ada dua akar yang terdapat pada rentang tersebut. Tandailah kedua akar ini dengan 

noktah dengan metoda jaring: 

>> d=find(abs(y)<0.01)%Lebar jaring dpt diatur jika tidak ditemukan dua indeks 

>> hold on %agar gambar baru ditimpakan ke Gbr lama. 

>> plot(x(d),y(d),’r*’); 

Selanjutnya pilih sebuah nilai awal, misalnya 𝑝0 = 0, gambarkan garis singgung (garis 

tangent) di titik ini. Secara teoritis garis singgung ini mempunyai persamaan 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0)  atau 𝑦 = 𝑦0 +𝑚(𝑥 − 𝑥0) 

di mana 𝑥0 = 𝑝0  dan 𝑦0 = 𝑓′ (𝑝0).  Manfaatkan m-file fungsi1.m yang telah ada definisi 

derivatifnya.  

>>p0 = 0; 

>>[y0,dy0]=fungsi1(p0); 

>> m=dy0;% gradient garis singgung 

>> yy=y0+m*(x-p0);pers garis singgung tsb 

>> plot(x,yy);%gambar garis singggung tsb 

>> xlim([-1.2 2])%agar titik potong grs singgung dg sb X lbh jelas. 

 

Bila prosedur Anda benar akan diperoleh grafik sebagai berikut 

 
Berilah noktah titik potong  garis ini dg sb X dengan perintah berikut 

>> t = min(yy); 

>> d = find(yy==t); 

>> plot(x(d),yy(d),’o’); 
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Nilai 𝑝1  yang dimaksud adalah 𝑝1 ≔ 𝑥(𝑑). Berapa nilainya? Coba Anda lanjutkan untuk 

mendapatkan visualisasi 𝑝2  secara grafik. Ikuti saja langkah-langkah di atas. Kalau perlu 

domain dapat dizooming ulang. Bila prosedur Anda benar maka akan diperoleh gambar 

berikut. 

 
Selanjuntnya, hitung berapa nilai numerik  𝑝2  yang Anda dapatkan? 

 

 Proyek 2: Menyusun m-file metoda Newton 

 

Perhatikan algoritma metoda Newton hal 104, kemudian m-file newton1.m pada buku hal 

105.  

𝑝𝑛 = 𝑝𝑛−1 −
𝑓(𝑝𝑛−1)

𝑓(𝑝𝑛)
 

Pada m-file digunakan criteria stopping ketika nilai 𝑓(𝑝𝑛) sudah cukup kecil. Setiap baris 

dapat dijelaskan sebagai berikut.  
function [akar,langkah]=newton1(p0,tol) 
%INPUT: iterasi awal p0 dan toleransi tol 
%OUTPUT: akar:barisan aproksimasi, langkah: banyak langkah 
fp = feval('fun',p0); dfp = feval('dfun',p0);% menghitung nilai fungsi dan derivatifnya 
if dfp==0 

error('metode Newton gagal!') %cek apakah derivative nol. Bila nol maka iterasi gagal. 
end 
akar =[]; %menyiapkan wadah untuk mengumpulkan akar-akar aproksimasi dari setiap iterasi 
langkah = 0;%inisialisasi langkah 
while abs(fp)>tol % syarat pada criteria stopping. 

langkah = langkah+1; 

p = p0-fp/dfp;%iterasi metoda Newton 
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akar = [akar;p]; 
p0=p; 
fp = feval('fun',p0); 
dfp = feval('dfun',p0); 

if dfp==0 
error('metode Newton gagal!') 

end 
end 
%fungsi yang diketahui 
function y = fun(x) 
y = x.^3-4*x.^2+sin(x)+1; 

%derivatifnya 
function dy = dfun(x) 
dy = 3*x.^2-8*x+cos(x); 

 

Setelah file ini disimpan dengan nama newton1.m, selanjutnya jalankan file ini pada 

command window untuk menyelesaikan dengan persamaan taklinear di atas. Lakukan 

eksperimen dengan data sebagai berikut 

1. 𝑝0 = 0, tol = 0.001; 

2. 𝑝0 = 1, tol = 0.001; 

3. 𝑝0 = 3, tol = 0.001; 

Dari ketiga akar yang ada di dalam [-1, 5] untuk persamaan ini (lihat kembali hasil 

eksperimen sebelumnya), ke akar mana saja ketiga iterasi tersebut konvergen. Coba 

gambarkan dinamika aproksimasi yang diperoleh. 

 

Pertanyaan untuk responsi: 

Anda diberikan persamaan taklinear berikut 
1

2
+
1

4
𝑥2 − 𝑥 sin 𝑥 −

1

2
cos 2𝑥 = 0. 

Secara pengamatan langsung persamaan ini mempunyai akar eksak 𝑝 = 0. Selanjutnya, 

1. Deteksilah interval bilangan bulat [𝑚,𝑚+ 1]  yang memuat akar lainnya. Ada 

berapa akar yang terdeteksi dalam interval [-3, 3]. Bila dengan teorema lokasi akar 

tidak dapat terdeteksi, gambarkan grafik fungsi ini pada interval tersebut, kemudian 

tunjukkan dengan tanda/noktah akar yang terdeteksi. 

2. Terapkan metoda falseposition untuk mengaproksimasi akar selain 𝑝 = 0. Gunakan 

nilai awal titik ujung kiri dan kanan interval, tol = 0.001. Laporkan secara tertulis dan 

ilmiah hasil eksperimen Anda. (Petunjuk: m-file hal 101 dapat Anda gunakan untuk 

menyelesaikan job ini). 

3. Dengan toleransi yang sama dan nilai awal diambil titik tengah interval yang memuat 

akar tersebut, selesaikan masalah ini dengan metoda Newton. . Laporkan secara 

tertulis dan ilmiah hasil eksperimen Anda. 

4. Metoda iterasi titik tetap tidak sempat dipraktekkan karena terbatas waktu. 

Mahasiswa diminta untuk mempelajarinya sendiri. Kerjakan tugas terkait sebagai 

berikut: 

a. Apa yang membedakan metoda iterasi titik tetap dan metoda Newton. 
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b. Bagaimana prnsip dalam mendefinisikan iterator agar metoda ini konvergen. 

c. Terapkan metoda iterasi titik tetap pada persamaan taklinear 

𝑥 + ln 𝑥 = 0. 

(Petunjuk: lihat buku hal 112- 120). 

d. Gambarkan pola spiral iterasi titik tetap dengan menggunakan MATLAB. 

 

Dipastikan mahasiswa menjadi terhormat secara keilmuan dan keterampilan jika praktikum 

ini dapat dipahami dengan baik, tidak hanya dilingkungan lokal tapi juga tingkat nasional 

bahkan tingkat internasional. Standar lokal kampus kita dan sekitarnya tidak dapat 

diandalkan karena masih jauh di bawah standar ideal/minimal. Oleh karena itu mahasiswa 

diminta untuk meluangkan waktu belajar terlebih dulu sebelum masuk lab praktikum. 

Belajar berkelompok dan diskusi lebih baik bagi mahasiswa dengan kemampuan dan 

pengalaman masih kurang. 


