
Open Methods

Hai Kawan Bloggers,

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa Bracketing Methods(Metode Pengurungan) berguna sebagai 
pencari akar-akar dari suatu persamaan dengan menetapkan batas atas dan batas bawah.Pengulangan 
dari cara ini akan didapatkan akar-akar dari sustu persamaan yang ada.

Namun Open Methods berbeda dengan Bracketing Methods.Metode ini berguna untuk mencari akar-
akar dari persamaan dengan menggunakan satu nilai mula dari x atau dua nilai mula yang tidak perlu 
digunakan untuk mengurung akar.Terkadang mereka(kedua nilai mula tersebut) menjauh dari akar dari 
yang sebenarnya sesuai dengan berjalannya perhitungan.Metode ini menggunakan rumus untuk 
memprediksikan nilai yang baru.Rumus ini dapat dibangun untuk simple fixed-point iteration 

(pengulangan sederhana) dengan menjadikan f(x)=0.Dengan adanya hal ini,kita memperoleh persamaan

Transformasi dapat dilakukan dengan manipulasi aljabar:

Misalkan 

Kita dapat menambahkan x di kedua ruas

Hal ini membuktikan bahwa rumus 

Dapat digunakan untuk memprediksikan nilai selanjutnya dengan rumus iterasi(perulangan),maka:

Seiring dengan dilakukannya perulangan tersebut,perkiraan kesalahan dapat didapatkan dengan

Contoh Soal:

Dengan rumus-rumus yang telah diterangkan di atas,maka:



Selanjutnya kita dapat membentuk persamaan di atas menjadi:

Dimulai dengan ,perulangan dapat dilakukan:

i xi Ea(%)
0 0  
1 0.5 100

2 0.303265
64.872

13

3 0.369202
17.859

15

4 0.345643
6.8158

61

5 0.353883
2.3283

21

6 0.350979
0.8273

56

7 0.351999
0.2899

63

8 0.35164
0.1021

19

9 0.351767
0.0359

03

10 0.351722
0.0126

3

Convergence

Salah satu metode dalam perulangan sederhana ini adalah convergence(Pengumpulan).Metode ini akan 
mudah dilakukan apabila persamaan direpresentasikan dalam grafik.Akar persamaan didapat apabila 

Misalnya fungsi di atas dibagi menjadi dua buah fungsi:  sedangkan .Melalui perhitungan didapatkan:

x f(x) g(x)
0.00 1.00 0.00
0.10 0.90 0.20
0.20 0.82 0.40
0.30 0.74 0.60
0.40 0.67 0.80



0.50 0.61 1.00
0.60 0.55 1.20

Grafik yang digunakan di atas ada dua buah.Mereka dapat digunakan dengan metode 
divergensi(Penyimpangan) seperti gambar berikut:

Metode Newton-Raphson

Metode ini dapat dilakukan dengan rumus:

Sehingga rumus ini dapat disederhanakan menjadi:

Misal kita tetap menggunakan persamaan sebelumnya:



Turunan pertama dari f(x) dapat ditentukan:

Dengan mensubtitusikan persamaan-persamaan di atas sehingga:

Dengan menentukan nilai awal: ,maka:

i xi Ea(%)
0 0  
1 0.333333 100

2 0.351689
5.2193

79

3 0.351734
0.0126

17

4 0.351734
7.29E-

08
5 0.351734 0
6 0.351734 0

Secant Method

Metode yang terakhir dalam pencarian akar persamaan adalah Secant Method.Metode ini didasarkan 
pada rumus:

Misalnya kita ingin mencari akar dari persamaan yang telah ada sebelumnya:

Kita coba untuk memperkirakan nilai awalnya:

Maka:

i Xi-1 Xi xi+1 f(xi-1) f(xi)
0 0 1 0.379922 1 -1.63212
1 1 0.379922 0.349667 -1.63212 -0.07593
2 0.379922 0.349667 0.351741 -0.07593 0.005588
3 0.349667 0.351741 0.351734 0.005588 -2E-05
4 0.351741 0.351734 0.351734 -2E-05 -5.5E-09



5 0.351734 0.351734 0.351734 -5.5E-09 5.33E-15
6 0.351734 0.351734 0.351734 5.33E-15 0


