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METODE PERSEGIPANJANG SEBAGAI METODE ALTERNATIF INTEGRASI
NUMERIK DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN
FISIS
THE SQUARE METHOD AS ALTERNATIVE METHOD OF NUMERICAL INTEGRATION
AND ITS USAGE IN SOLUTION OF PHYSICS PROBLEMS
Warsono
Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta
ABSTRAK
Telah dilakukan perumusan matematis, perbandingan dengan metode lain, dan
penggunaan dalam persoalan fisis dari Metode Persegipanjang. Metode Persegipanjang
digagas sebagai sebuah metode alternatif dari beberapa metode Integrasi Numerik yag telah
ada, seperti metode Trapesium, Runge-Kutta, Kuadratur Gauss, dan Monte Carlo.
Perumusan metode Persegipanjang didasarkan pada luas persegipanjang sebagai
pendekatan terhadap nilai integrasi suatu fungsi. Lebar batas integrasi dibagi menjadi
beberapa segmen sebesar h yang digunakan sebagai lebar persegipanjang. Tinggi
persegipanjang diambil dari nilai fungsi pada posisi pertengahan segmen. Persentasi
perbedaan terhadap nilai integrasi suatu fungsi secara analitis digunakan sebagai pembanding
antara metode Persegipanjang dengan metode Trapesium dan metode Monte Carlo. Penentuan
jarak tempuh pada kasus terjun bebas digunakan sebagai contoh penggunaan metode
Persegipanjang dalam persoalan fisis. Ketelitian metode Persegipanjang dalam kasus ini
ditunjukkan dengan persentasi perbedaan antara perhitungan analitis dengan perhitungan
numerik. Perhitungan persentase perbedaan antara nilai analitis dan numerik dilakukan
dengan bantuan program komputer.
Hasil perumusan matematis metode Persegipanjang dinyatakan dengan rumus
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dengan I nilai integrasi, h lebar segmen, n jumlah segmen, a batas bawah

i  ganjil

integrasi dan i bilangan ganjil 1, 3, 5, .. dan seterusnya. Nilai rata-rata persentase perbedaan
antara perhitungan analitis dengan perhitungan metode Persegipanjang, Trapesium dan Monte
Carlo untuk fungsi f(x) = 3x2 pada batas integrasi 0 sampai 2 masing-masing adalah
0,03874%, 0,07749% dan 11,2224%, untuk fungsi f(x) = 4x3 pada batas integrasi 1 sampai 2
masing-masing adalah 0,01550%, 0,03100% dan 6,68450%, dan untuk fungsi f(x) = e-x pada
batas integrasi 0 sampai 3 masing-masing adalah 0,05801%, 0,11611% dan 9,48258%. Nilai
ini menunjukkan bahwa metode Persegipanjang mempunyai ketelitian yang lebih baik dari
metode Trapesium dan metode Monte Carlo. Pada kasus terjun bebas, nilai rata-rata
persentasi perbedaan antara metode analitis dengan metode Persegipanjang untuk segmen h =
0,010, h = 0,005 dan h = 0,003 adalah 0,0000408%, 0,0000102% dan 0,0000045%. Nilai ini
menunjukkan bahwa penggunaan metode Persegipanjang dalam penyelesaian kasus fisis
sangat signifikan.
Kata-kata kunci: metode Persegipanjang ,integrasi numerik, penyelesaian persoalan fisis
ABSTRACT
Matematical formulation, comparison with others methods and usage in physics
problem of square method was observed. Square method is aimed to an alternatve methods
numerical intergration,such as apezium method,Runge-Kutta method,Gaussian-Quadrature
method and Monte Carlo method.
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The formulation of Square method was based on square area to get integration value
of a function. Integration boundary value is splitted by a number of h segments that it uses as
a square width. The square hight is taken from function value at position of the center
segment. The difference percentage of integration value with analytical method is used as
comparison between the square method with theTrapezium method and the Monte Carlo
method. Determination of distance in free fall object problem is an axample of usage square
method. The significance of square method is described by the difference percentage between
analytical and numerical calcultation. In this paper, computer program is used to calculates
difference percentage between analitycal and numerical calculation.
The mathematical formulation result of Square method is described by
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, where integration value I , width segment h, number of segment n , a low
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boundary of integration a and odd number i : 1, 3, 5, .. etc. The mean value of difference
percentage between analytical calculation with Square method, Trapezium method, and
Monte Carlo method calculation for f(x) = 3x2 on 0 to 2 interval integration are 0,03874%,
0,07749% and 11,2224%, for f(x) = 4x3 1 to 2 interval integration are 0,01550%, 0,03100%
and 6,68450%, and for f(x) = e-x on 0 to 3 interval integration are 0,05801%, 0,11611% and
9,48258%. These values describe that the Square method is a good significance than the
Trapezium and the Monte Carlo method. In free fly case, the mean value of difference
percentage between analytical and Square methods for h = 0,010, h = 0,005 and h = 0,003
segments are 0,0000408%, 0,0000102% and 0,0000045%. These values describe that the
usage of Square method in the solution of physics problems is very significance.
Key words : Square method, numerical integration, solution of physics problems

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Metode numerik merupakan cabang ilmu matematika, khususnya matematika rekayasa,
yang

menggunakan

bilangan

untuk

menirukan

proses

matematika

(Harijono

Djojodihardjo,2000:1). Proses matematik ini selanjutnya dinyatakan dengan perumusan untuk
menirukan keadaan sebenarnya, misalnya keadaan fisis dari suatu peristiwa alam. Adanya
kemajuan teknologi komputer

memungkinkan penyelesaian berbagai persoalan dengan

metode numerik dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Integrasi numerik adalah salah satu contoh metode numerik yang digunakan untuk
memperoleh nilai taksiran integral tentu yang biasanya sulit atau tidak dapat diselesaikan
secara analitis (Mathews, J.H., 1992:346). Sejumlah metode integrasi numerik telah
dikembangkan mulai dari bentuk perumusan dan teknik perhitungan yang sederhana sampai
yang rumit. Contoh metode yang cukup sederhana adalah metode Trapesium dan Monte
Carlo. Metode Romberg, Simpson dan Kuadratur Gauss termasuk metode yang perumusan
dan teknik perhitungannya lebih rumit. Pengembangan metode integrasi numerik pada
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dasarnya bertujuan untuk mendapatkan metode yang mempunyai nilai ketelitian tinggi dengan
teknik dan perumusan yang sederhana. Namun dalam kenyataannya, banyak metode yang
ketelitiannya tinggi mempunyai teknik perhitungan yang rumit dan sejumlah metode yang
perumusannya sederhana mempunyai ketelitian rendah. Berdasarkan kenyataan ini,
bagaimana cara mendapatkan metode yang mempunyai perumusan sederhana tetapi
mempunyai ketelitian yang cukup tinggi? Salah satu metode alternatif yang akan
dikembangkan dan diharapkan memenuhi kriteria tersebut adalah metode Persegipanjang.
Ketelitian metode ini akan dibandingkan dengan metode Trapesium dan metode Monte Carlo
yang mempunyai kriteria perumusan sederhana.
Banyak sekali persoalan fisis yang penyelesaiannya memerlukan perhitungan integral.
Salah satu contohnya adalah penentuan jarak tempuh pada kasus terjun bebas. Kasus ini
dipilih sebagai contoh penggunaan metode Persegipanjang karena perhitungan jarak tempuh
penerjun dapat diselesaikan secara analitis sehingga hasilnya dapat dibandingan dengan
perhitungan numerik .

2. Rumusan Masalah
Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana bentuk formulasi metode Persegipanjang ?
b. Bagaimana ketelitian metode Persegipanjang dibandingkan dengan metode Trapesium dan
metode Metode Monte Carlo?
c. Apakah perhitungan dengan metode Persegipanjang dalam kasus terjun bebas cukup
signifikan?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Merumuskan bentuk formulasi metode Persegipanjang
b. Mengetahui perbandingan ketelitian antara metode Persegipanjang dengan metode
Trapesium dan metode Monte Carlo
c. Mengetahui signifikansi perhitungan dengan metode Persegipanjang dalam kasus terjun
bebas.
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4. Manfaat penelitian
Metode Persegipanjang yang telah dirumuskan dan dibandingan dengan metode lain dapat
dimanfaatkan sebagai metode alternatif integrasi numerik dalam berbagai bidang seperti
Matematika Terapan, Fisika Komputasi dan Teknik.

LANDASAN TEORI
1. Metode Trapesium
Metode Trapesium mengaproksimasi nilai integral dengan luas trapesium.

Interval

integrasi (dari a sampai b) dibagi menjadi n segmen, dengan lebar tiap segmen h = (b-a)/n.
Luas segmen

sama dengan luas trapesium. Nilai integrasi didekati dengan jumlah luas

seluruh segmen. Untuk n segmen, bentuk umum penyelesaiannya adalah (Chapra dan Canale,
1991,489):
I

n -1

h
f ( xi )  f ( xn )
 f ( xo )  2
2 
i 1




(1)

2. Metode Monte Carlo
Metode Monte Carlo adalah suatu teknik atau cara untuk menyelesaikan suatu model
dengan menggunakan bilangan random atau pseudorandom sebagai inti dasarnya (Rubinstein,
1981 : 11). Metode Monte Carlo saat ini telah digunakan untuk menyelesaikan berbagai
persoalan yang kompleks dan luas, seperti simulasi reaksi fisi pada bom atom, penciptaan
bilangan random dalam berbagai jenis distribusi, penyelesaian yang terkait dengan Mekanika
Statistik dan Mekanika Kuantum (Koonin, 1986 :185).
Salah satu penggunaan penting metode Monte Carlo adalah untuk menghitung integral
suatu fungsi. Ide dasarnya adalah dengan mengambil sejumlah titik acak pada sumbu absis
yang berada pada batas integrasi, kemudian dihitung nilai fungsinya dan dijumlahkan.
Pengambilan jumlah titik sampel dapat dipilih sembarang sesuai dengan kebutuhan.
Formulasi integrasi Monte Carlo untuk satu dimensi dinyatakan sebagai berikut (Hary
Gunarto, 1992 : 45):
I

(b  a )
N

i N

 f(x )

(2)

i

i 1

dengan N jumlah titik sampel yang dipilih dan xi titik sampel. Nilai xi = a + Ui (b-a) dengan
Ui adalah bilangan acak antara 0 dan 1.
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3. Gerak Terjun Bebas
Gerak seorang penerjun mulai dari saat keluar dari pesawat sampai sesaat sebelum payung
mengembang disebut terjun bebas. Jika kecepatan awal penerjun dianggap nol, maka
persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu dinyatakan dengan (Chapra dan Canale,
1991:495):

mg
1  exp( c / m )t 
(3)
c
dengan v kecepatan, g percepatan gravitasi bumi, m massa penerjun dan c koefisien gesekkan
v( t ) 

udara. Jarak tempuh penerjun saat terjun bebas diperoleh dengan mengintegrasikan kecepatan
terhadap waktu sehingga diperoleh persamaan :
mg t
t
d  0 v( t ) dt 
 1  exp( c.t / m ) dt
c 0
mg 
m

d
t  ( )( 1  exp( c.t / m ))

c 
c

Persamaan (4.b) adalah penyelesaian eksak dari kasus terjun bebas.

(4.a)
(4.b)

METODE PENELITIAN
Perumusan metode Persegipanjang diawali dengan pendekatan geometris,

kemudian

dilanjutkan dengan penentuan formula integrasinya. Mula-mula nilai integrasi fungsi didekati
dengan luas sebuah segmen berbentuk persegipanjang, kemudian dicari formula integrasinya.
Langkah ini akan menghasilkan formula persegipanjang bersegmen tunggal. Selanjutnya
untuk mendapatkan taksiran integrasi yang lebih baik, daerah diantara batas integrasi dibagi
menjadi beberapa segmen berbentuk persegipanjang. Taksiran integrasi didekati dengan luas
seluruh segmen. Perumusan dari model pendekatan ini akan menghasilkan formula
persegipanjang bersegmen banyak.
Perbandingan antara metode Persegipanjang dengan metode lain diawali dengan
menghitung nilai integrasi suatu fungsi meggunakan metode analitis, metode Persegipanjang,
metode Trapesium dan metode Monte Carlo. Selanjutnya, perbedaan antara metode-metode
tersebut dengan metode analitis dihitung untuk mengetahui persentase perbedaannya. Besar
persentase perbedaan terhadap perhitungan analitis digunakan sebagai dasar untuk
mengetahui perbandingan tingkat ketelitian metode Persegipanjang dengan metode lain.
Rumus persentase perbedaan perhitungan antara metode analitis dengan metode-metode
integrasi numerik tersebut dinyatakan dengan:
PB 

NPA  NPN
x100%
NPA
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dengan PB persentase perbedaan, NPA nilai perhitungan analitis, dan NPN nilai perhitungan
dengan metode numerik (NPP untuk Persegipanjang, NPT untuk Trapesium dan NPM untuk
Monte Carlo). Perhitungan persentase perbedaan dilakukan dengan program komputer yang
diagram alir programnya ditampilkan pada Gambar 1.
Signifikansi penggunaan metode Persegipanjang dalam kasus terjun bebas tidak
menggunakan uji beda tetapi hanya menggunakan persentase perbedaan antara perhitungan
analitis dengan metode tersebut. Jika persentase perbedaan kurang dari 5%, maka penggunaan
metode Persegipanjang dianggap signifikan. Perhitungan analitis mengacu persamaan 4(b)
dan perhitungan dengan metode Persegipanjang mengacu persamaan 4(a) dan persamaan
integrasi numeriknya.
BEGIN
MASUKKAN
Batas bawah integrasi : a
Batas atas integrasi : b
Jumlah Segmen
:n
Hitung h=(b-a)n

Hitung Nilai Integrasi
dengan
Metode Analitis

Hitung Nilai Integrasi
dengan
Metode Persegipanjang

Hitung Nilai Integrasi
dengan
Metode Trapesium

Hitung Nilai Integrasi
dengan
Metode Monte Carlo

Hitung Persentase Perbedaan antara :
 Metode Analitis dengan metode Persegipanjang
 Metode Analitis dengan metode Trapesium
 Metode Analitis dengan metode Monte Carlo
END

Gambar 1. Diagram Alir Perhitungan Persentase Perbedaan terhadap
Metode Analitis
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Metode Persegipanjang
Metode Persegipanjang digagas sebagai sebuah metode alternatif dari beberapa metode
Integrasi Numerik yang telah ada, seperti metode Trapesium, Runge-Kutta, Kuadratur Gauss,
dan Monte Carlo. Perumusan metode Persegipanjang didasarkan pada luas persegipanjang
sebagai pendekatan terhadap nilai integrasi suatu fungsi. Lebar batas integrasi dibagi menjadi
beberapa segmen sebesar h yang digunakan sebagai lebar persegipanjang. Tinggi
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persegipanjang diambil dari nilai fungsi pada posisi pertengahan segmen. Bentuk geometris
mengenai metode Persegipajang bersegmen tunggal dan bersegmen ganda ditampilkan pada
Gambar 2(a) dan 2(b).
Pada Gambar 2(a), nilai integrasi fungsi dalam interval a sampai b didekati dengan luas
satu buah persegipanjang (satu segmen), yaitu :



b

a

f ( x ) dx  I  h.f(a  21 h )

(5)

Pada Gambar 2(b), interval integrasi dari a sampai b dibagi menjadi n segmen yang masingmasing lebarnya h. Nilai integrasi fungsi didekati dengan jumlah luas n segmen
persegipanjang sehingga nilai pendekatannya dapat dinyatakan dengan :
I  h. f ( a  12 h )  h. f ( a  32 h )  h. f ( a  52 h )  ...  h. f ( a 

2 n 1
2

h)

2 n1

 f(a 

I h

1
2

ih )

(6)

i 1
i  ganjil

Persamaan (6) disebut formulasi metode Persegipanjang.
f(x)

f(x)
f(a+½h
)

f(b)

f(b)

f(a)

f(a)
h
½h

½h
h
x

a

a+½h

a a+½h

b

…

b

x

(a)
(b)
Gambar 2. Metode Persegipanjang : (a) bersegmen tunggal dan (b) bersegmen banyak
b. Perbandingan Antara Metode Persegipanjang dengan Metode Trapesium dan
Metode Monte Carlo
Perhitungan nilai integrasi dengan metode Analitis, Persegipanjang, Trapesium dan Monte
Carlo dan persentasi perbedaannya terhadap perhitungan analitis untuk fungsi f(x) = 3x2 pada
batas integrasi 0 sampai 2 ditampilkan pada Tabel 1, sedangkan untuk fungsi f(x) = 4x3 pada
batas integrasi 1 sampai 2 dan fungsi f(x)=e-x pada batas integrasi 0 sampai 3 ditampilkan
pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 1. Perhitungan nilai integrasi dan persentase perbedaan untuk fungsi f(x) = 3x2 pada
batas integrasi 0 sampai 2
Nilai Integrasi secara Analitis (NPA): 8.0000000
Nilai Integrasi
n
h
NPP
NPT
NPM
10
0.2000
7.9800000 8.0400000
4.2156848
20
0.1000
7.9950000 8.0100000
6.8396390
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30
40
50
60
70
80
90
100

0.0667
0.0500
0.0400
0.0333
0.0286
0.0250
0.0222
0.0200

7.9977778 8.0044444
7.9987500 8.0025000
7.9992000 8.0016000
7.9994444 8.0011111
7.9995918 8.0008163
7.9996875 8.0006250
7.9997531 8.0004938
7.9998000 8.0004000
Nilai Rata-Rata

8.9812715
8.3052021
6.7897101
8.2908411
7.3179807
8.2780182
8.2731939
8.0124156

0.02778
0.01563
0.01000
0.00694
0.00510
0.00391
0.00309
0.00250
0.03874

0.05556
0.03125
0.02000
0.01389
0.01020
0.00781
0.00617
0.00500
0.07749

12.26589
3.81503
15.12862
3.63551
8.52524
3.47523
3.41492
0.15520
11.22241

Keterangan Tabel:
NPA
: Nilai integrasi berdasarkan perhitungan dengan metode Analitis
NPP : Nilai integrasi berdasarkan perhitungan dengan metode Persegipanjang
NPT
: Nilai integrasi berdasarkan perhitungan dengan metode Trapesium
NPP : Nilai integrasi berdasarkan perhitungan dengan metode Monte Carlo
PBP
: Persentase perbedaan antara metode Persegipanjang dengan metode Analitis
PBT
: Persentase perbedaan antara metode Trapesium dengan metode Analitis
PBM : Persentase perbedaan antara metode Monte Carlo dengan metode Analitis

Tabel 2. Perhitungan nilai integrasi dan persentase perbedaan untuk fungsi f(x) = 4x3 pada
batas integrasi 1 sampai 2
Nilai Integrasi secara Analitis : 15.0000000
n
h
Nilai Integrasi
NPP
NPT
10
0.1000
14.9850000 15.0300000
20
0.0500
14.9962500 15.0075000
30
0.0333
14.9983333 15.0033333
40
0.0250
14.9990625 15.0018750
50
0.0200
14.9994000 15.0012000
60
0.0167
14.9995833 15.0008333
70
0.0143
14.9996939 15.0006122
80
0.0125
14.9997656 15.0004687
90
0.0111
14.9998148 15.0003704
100
0.0100
14.9998500 15.0003000
Nilai Rata-Rata

NPP
10.5435700
13.6969590
16.0200583
15.3386077
13.6981462
15.2953714
14.2581082
15.1603663
15.2643188
15.1448141

Persentase Perbedaan (%)
NPT
NPP
NPT
0.10000 0.20000 29.70953
0.02500 0.05000
8.68694
0.01111 0.02222
6.80039
0.00625 0.01250
2.25738
0.00400 0.00800
8.67903
0.00278 0.00556
1.96914
0.00204 0.00408
4.94595
0.00156 0.00312
1.06911
0.00123 0.00247
1.76213
0.00100 0.00200
0.96543
0.01550 0.03100
6.68450

Tabel 3. Perhitungan nilai integrasi dan persentase perbedaan untuk fungsi f(x) = e-x pada
batas integrasi 0 sampai 3
Nilai Integrasi Secara Analitis : 0.9502129
Nilai Integrasi
n
h
NPP
NPT
10
0.3000 0.9466590 0.9573289
20
0.1500 0.9493227 0.9519939
30
0.1000 0.9498171 0.9510046
40
0.0750 0.9499903 0.9506583
50
0.0600 0.9500704 0.9504980
60
0.0500 0.9501140 0.9504109
70
0.0429 0.9501402 0.9503584
80
0.0375 0.9501573 0.9503243
90
0.0333 0.9501689 0.9503009
100
0.0300 0.9501773 0.9502842
Nilai Rata-Rata

NPM
1.4131952
1.0461903
0.9209375
0.9235004
1.0213203
0.9424940
0.9947400
1.0245720
0.9546955
0.8663090

Persentase Perbedaan (%)
PBP
PBT
PBM
0.37402
0.74888 48.72405
0.09369
0.18743 10.10061
0.04165
0.08332
3.08093
0.02343
0.04687
2.81121
0.01500
0.03000
7.48331
0.01042
0.02083
0.81234
0.00765
0.01531
4.68601
0.00586
0.01172
7.82552
0.00463
0.00926
0.47174
0.00375
0.00750
8.83002
0.05801
0.11611
9.48258

c. Penggunaan Metode Persegipanjang dalam Kasus Terjun Bebas
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Pada kasus terjun bebas, perhitungan jarak tempuh penerjun dengan metode analitis
didasarkan pada persamaan 4(b) dan perhitungan dengan metode Persegipanjang didasarkan
pada persamaan (6). Besarnya massa penerjun m, percepatan gravitasi bumi g dan konstanta c
dalam kasus ini masing-masing adalah 68,1 kg, 9,8 m/det2 dan 12,5 kg/det. Jarak tempuh
dihitung pada saat t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, …10 detik pada lebar segmen h 0,01 detik, 005 detik dan
0,003 detik. Hasil perhitungan analitis dan perhitungan dengan metode Persegipanjang untuk
kasus ini dtampilkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Perhitungan dengan Metode Analitis dan dengan Metode Persegipanjang untuk
Kasus Terjun Bebas
t
(detik)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metode
Analitis
d (m)
4.613463
17.406465
37.007355
62.274500
92.257711
126.166137
163.341549
203.236097
245.393801
289.435147

Metode Persegipanjang
d1 (m)
d2 (m)
d3 (m)
h = 0,0100
h =0,0050
h = 0,0033
4.613470
4.613465
4.613464
17.406477
17.406468
17.406466
37.007372
37.007359
37.007357
62.274521
62.274505
62.274502
92.257736
92.257717
92.257714
126.166165 126.166144 126.166140
163.341579 163.341557 163.341553
203.236128 203.236105 203.236100
245.393834 245.393809 245.393804
289.435181 289.435155 289.435150
Nilai Rata-Rata

Persentase Perbedaan
PB1
PB2
PB3
(x 0,01 %)
(x 0,01 %)
(x 0,01 %)
0.01484
0.00371
0.00165
0.00721
0.00180
0.00080
0.00467
0.00117
0.00052
0.00341
0.00085
0.00038
0.00266
0.00066
0.00029
0.00216
0.00054
0.00024
0.00181
0.00045
0.00020
0.00154
0.00038
0.00017
0.00134
0.00033
0.00014
0.00118
0.00029
0.00012
0.00408
0.00102
0.00045

Keterangan Tabel :
d
: jarak tempuh yang dihitung dengan metode Analitis
d1
: jarak tempuh yang dihitung dengan metode Persegipanjang untuk h = 0,01
d2
: jarak tempuh yang dihitung dengan metode Persegipanjang untuk h = 0,005
d3
: jarak tempuh yang dihitung dengan metode Persegipanjang untuk h = 0,003
PB1
: persentase perbedaan antara perhitungan analitis dengan metode Persegipanjang untuk h = 0,01
PB2
: persentase perbedaan antara perhitungan analitis dengan metode Persegipanjang untuk h = 0,005
PB3
: persentase perbedaan antara perhitungan analitis dengan metode Persegipanjang untuk h = 0,003

2. Pembahasan
Persamaan matematis metode Persegipanjang mempunyai bentuk sederhana yang
setara dengan metode Trapesium dan metode Monte Carlo. Bentuk yang sederhana ini akan
mempermudah perhitungan dalam berbagai terapan. Metode Persegipanjang dapat
dikelompokkan sebagai metode tertutup karena batas awal dan akhir integrasi telah ditentukan
sebelumnya. Perbedaan utama antara metode Persegipanjang dengan metode trapesium
terletak pada asumsi dasar, yakni metode Persegipanjang mengaproksimasi integral dengan
luas persegipanjang tetapi metode trapesium mengaproksimasi integral dengan luas
trapesium. Asumsi dasar metode Monte Carlo sama dengan metode Persegipanjang, tetapi
berbeda dalam penentuan lebar segmen. Lebar segmen dalam metode Monte Carlo nilainya
acak, sedangkan pada metode Persegipanjang lebar segmen nilainya tertentu.
Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3, nilai rata-rata persentase perbedaan
terhadap perhitungan analitis untuk metode Persegipanjang lebih kecil dari metode Trapesium
F-56

Prosiding Seminar Nasional Penelitian Pendidikan & Penerapan MIPA, Hotel Sahid Raya Yogyakarta, 2 Agustus 2004

dan metode Monte Carlo. Hal ini menunjukkan bahwa metode Persegipanjang mempuyai
ketelitian lebih baik daripada kedua metode tersebut.
Berdasarkan Tabel 4, nilai persentase perbedaan antara metode Persegipanjang dengan
metode Analitis untuk lebar segmen h = 0,01, h = 0,005 dan h = 0,003 masing-masing adalah
0,0000408%, 0,0000102% dan 0,0000045%. Nilai ini menunjukkan bahwa ketelitian metode
Persegipanjang makin meningkat dengan makin kecilnya lebar segmen atau makin banyaknya
jumlah segmen yang diambil. Nilai-nilai persentase perbedaan tersebut juga jauh lebih kecil
dari 5%, suatu nilai yang biasanya dijadikan sebagai batas ketelitian pengukuran. Secara
umum dapat diungkapkan bahwa metode Persegipanjang sangat signifikan untuk digunakan
dalam penyelesaian persoalan fisis.
B. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Persamaan matematis metode Persegipanjang mempunyai bentuk sederhana yang setara
dengan metode Trapesium dan metode Monte Carlo. Bentuk yang sederhana ini akan
mempermudah perhitungan dalam berbagai terapan.
Metode Persegipanjang mempunyai ketelitian yang lebih baik dibanding metode
Trapesium dan metode Monte Carlo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai persentase perbedaan
terhadap perhitungan analitis yang lebih kecil dibandingkan dengan dua metode tersebut.
Metode Persegipanjang dapat digunakan untuk penyelesaian berbagai persoalan fisis yang
terkait karena mempunyai signifikansi yang tinggi. Ketelitian metode Persegipanjang makin
meningkat dengan makin kecilnya lebar segmen atau makin banyaknya jumlah segmen yang
digunakan dalam selang integrasi.
2. Saran
a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memformulasikan ralat dari metode
Persegipanjang.
b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan ketelitian metode
Persegipanjang melalui kombinasi dengan metode lain.
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