
Petunjuk :  

1. Anda Bebas menggunakan software apapun untuk menjawab soal yang diberikan.  
2. Tugas ini merupakan pembantu nilai midterm tes. Nilai midterm yang baru adalah 

(NILAI LAMA + NILAI BARU) :2 
3. Soal dikerjakan masing masing, apabila ada jawaban yang SANGAT PERSIS/MIRIP 

maka mahasiswa yang memiliki jawaban sama tidak akan diperiksa dan diberi nilai 0.  
4. Jawaban diketik di Ms.Word dengan ketentuan sebagai berikut :  

Huruf   : times New Roman 12 pt  
Spasi   : 1,5  
Margin  : top 2,5 cm Left 4 cm  right 2,5 cm dan bottom 2,5 cm 
Ukuran kertas  : A4 

5. Soal dijawab secara berurutan .  
6. Format Sampul mengikuti aturan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tugas ini dikumpulkan pada hari Selasa 19 Mei 2015 pada saat perkuliahan 
berlangsung dan dikirim via email ke : ega.gradini@yahoo.com pada hari yg sama 
paling lambat pkl 12.00 WIB dengan nama file menurut nama masing masing. 
Misalnya : Andika maka nama file : andika.doc 
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SOAL 

1. Tentukan hasil iterasi dari 6/)3( 3
1 +−=+ rr xx  untuk r = 0, 1, 2, 3, ...., 10 dengan 

menggunakan nilai awal x0= 0.5  

2. Perhatikan fungsi f(x) = -0,9 x2 +1,7 x +2,5 lalu  

a) Tentukan lokasi SEMUA akar fungsi tersebut dengan metode grafis 

b) Tentukan lokasi SEMUA akar fungsi tersebut dengan metode tabulasi.  

c) Gunakan hasil lokasi akar pada soal a) dan b) sebagai nilai tebakan awal yaitu 

xl dan xu. Tentukanlah SEMUA akar dengan menggunakan metode bagi dua 

(biseksi). Hentikan iterasi apabila ε = 0.0001 

d) Gunakan hasil lokasi akar pada soal a) dan b) sebagai nilai tebakan awal yaitu 

xl dan xu. Tentukanlah SEMUA akar dengan menggunakan metode Posisi 

palsu.  

e) Bandingkan lah hasil yang anda peroleh dari segi kecepatan dan ketepatan. 

Akar sebenarnya dari fungsi tersebut adalah x = -0.971216 dan x= 2.8601 

3. Tentukan SEMUA akar akar riil dari f(x) = -24 + 80x -90x2 +42x3 -8,7x4 +0,66x5 

dengan metode Bagi dua (biseksi). Note : semuanya ada 3 akar riil.  

4. Tentukan SEMUA akar akar riil dari f(x) = -24 + 80x -90x2 +42x3 -8,7x4 +0,66x5 

dengan metode Regula falsi. Note : semuanya ada 3 akar riil.  

5. Tentukan SEMUA akar dari f(x) = x3 -2x2 –x +n, dimana n adalah 1 digit terakhir dari 

NPM anda.  


