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KATA PENGANTAR DEKAN 
 
 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & 
Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai 
hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, 
kompetensi penulisan buku mahasiswa pada tahun 2021.  

Kompetisi Buku Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
(FTK) UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya fakultas berkontribusi 
dalam implementasi meningkatkan literasi mahasiswa, dimana 
kuantitatif, grafik riset dan publikasi mahasiswa PTKI masih harus 
terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 
mahasiswa dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan 
proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses 
sumber belajar bagi mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan men-
support peningkatan kualitas mahasiswa dalam konteks memberi 
kontribusi dalam meningkatkan nilai akreditasi masing-masing 
program studi di Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Mataram. 

Kompetisi penulisan buku mahasiswa tahun 2021 berjumlah 20 
judul dan berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, 
berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-
transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic studies 
konvensional berkarateristik deduktif-normatif-teologis dengan 
metode humanities studies kontemporer seperti sosiologi, 
antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutic, fenomenologi dan juga 
dengan ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-
rasional. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya dengan diadakannya 
kembali kompetisi peulisan buku mahasiswa FTK UIN Mataram 
pada tahun 2021. Tak ada gading yang tak retak; tentu ada masih 
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kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan pada petunjuk 
teknis (pedoman) penulisan buku referensi ini. Di ‘ruang’ inilah kami 
harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 
menjadi amal jariyah dan dihadirkan keberkahan bagi sivitas 
akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya. 

 
   Mataram, 31 Agustus 2021 M   
    Dekan 
 
 
 
 
   Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 
   NIP. 196812311993032008 
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PRAKATA PENULIS 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pertama-tama, penulis bersyukur kepada Allah SWT,  karena 
hanya dengan  limpahan  rahmat  dan karunia-Nya penulis  bisa 
menyelesaikan buku  ini.  

Buku ini adalah jawaban bagi anda yang sedang mencari aplikasi 
dalam genggaman yang dapat mempermudah anda dalam 
menyelesaikan berbagai macam permasalahan matematika. 
Dilengkapi dengan cara menginput notasi dan simbol matematika.  

Disamping permasalahan abstrak matematika, buku ini juga 
menjadi jawaban bagi anda yang kesulitan untuk menyelesaikan 
berbagai macam permasalahan keislaman yang perlu dijawab secara 
matematis. Ada berbagai macam permasalahan keislaman yang 
berkaitan seperti zakat, warisan dan lain nya yang dapat diselesaikan 
dengan WolframAlpha.  

Pembahasan buku ini dimulai  dengan pengenalan 
WolframAlpha, WolframAlpha sebagai computational knowledge engine, 
kemudian di BAB selanjutnya dibahas berbagai cabang matematika 
yang dapat diselesaikan dengan menggunakan WolframAlpha. Dan di 
BAB terakhir dijelaskan beberapa contoh kasus tematik berbagai 
permasalahan keislaman yang dapat diselesaikan secara matematis 
dengan memanfaatkan WolframAlpha 

Buku ini sangat bermanfaat dan mempermudah pemahaman 
sekaligus  bisa  digunakan sebagai  rujukan yang  bermanfaat. Secara 
khusus bagi umat muslim buku ini memberikan BAB khusus untuk 
ibadah dan muamalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yang 
membutuhkan perhitungan untuk menyelesaikan nya. Integrasi antara 
sains dan agama dipadukan dengan menarik dan secara tematik dalam 
buku ini. 
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Penulis menyampaikan  rasa  terima  kasih  dan penghargaan 
setinggi-tingginya kepada  keluarga  dan rekan-rekan yang telah 
mendorong penulis  untuk menyelesaikan  buku ini. Penulis sangat 
mengharapkan kritik  dan saran dari para pembaca untuk 
memperbaiki  kualitas  buku  ini.   Penulis berharap  buku  ini akan  
bermanfaat  bagi banyak pihak. 

 

Mataram, Agustus 2021 

 

Penulis 
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BAB 1 

BERKENALAN DENGAN WOLFRAMALPHA 
 

A. Mengenal WolframAlpha 
Sebelum menjelajahi isi buku ini, mari kita berkenalan 

terlebih dahulu dengan WolframAlpha. WolframAlpha 
merupakan sebuah mesin penjawab otomatis atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan computational knowledge engine dalam bentuk 
website dan aplikasi smarthphone. Layanan WolframAlpha.com 
dapat diakses melalui browser perangkat digital. Pengguna juga 
dapat mengunduh aplikasi ini melalui App Store untuk pengguna 
iOS dan Play Store untuk pengguna android.  

Pembahasan ada di buku ini akan lebih banyak menampilkan 
WolframAlpha dalam bentuk aplikasi android. Pada dasarnya 
tampilan yang tersedia pada situs WolframAlpha.com maupun 
aplikasi berbasis iOS juga serupa. Tampilan utamanya hanyalah 
sebuah search bar  dimana anda dapat mencari berbagai macam 
informasi dan WolframAlpha dapat menjawabnya dengan 
otomatis dan terstruktur. 

Ketika anda menggunakan WolframAlpha maka anda akan 
dibuat takjub dengan layanan ini. Meskipun tampilan nya 
sederhana, pengguna dapat mengajukan berbagai jenis 
pertanyaan dan perhitungan yang diketik pada kolom pencarian. 
WolframAlpha kemudian mencari jawaban nya dan menampilkan 
hasil pencarian berdasarkan basis data yang terhimpun dalam 
server WolframAlpha. 

Contoh sederhanyanya adalah saat kamu bekerja dengan 
menggunakan matematika dan ingin menghitung persamaan 
x2+2x+3=0 Pengguna hanya perlu mengetik x^2+2x+3=0.  
Lalu layanan ini secara otomatis akan memberikan jawaban yang 
berkaitan dengan pertanyaan seperti bentuk grafik, solusi 
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bilangan kompleks, dan masih banyak hal yang relevan dengan 
pertanyaan yang dicari. Selain matematika, buku ini juga akan 
membuat anda takjub bagaimana WolframAlpha dapat 
membantu anda menyelesaikan berbagai macam permasalahan 
sains dan berbagai lintas pengetahuan lainnya.  

WolframAlpha juga dapat memudahkan anda sebagai 
seorang muslim untuk lebih mudah dalam menyelesaikan 
beberapa persoalan ibadah yang melibatkan perhitungan dengan 
menggunakan WolframAlpha. Ada banyak sekali permasalahan 
keislaman yang membutuhkan matematika untuk menyelesaikan 
nya. Misalnya ketika anda sedang kebingungan dalam 
menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, 
menentukan posisi arah kiblat, maupun penentuan awal 
ramadhan. WolframAlpha memang tidak secara langsung akan 
menjawab nya secara eksplisit. Namun WolframAlpha memiliki 
banyak kelebihan bila dibandingan dengan kalkulator biasa yang 
memiliki fitur yang terbatas.  

 
B. Sejarah WolframAlpha 

Keberadaan WolframAlpha pada saat ini tidak pernah lepas 
dari tangan dingin pendirinya yaitu Stephen Wolfram. Beliau lahir 
di London, Inggris pada tanggal 29 Agustus tahun 1959. Stephen 
Wolfram merupakan seorang fisikawan Inggris sekaligus penulis 
yang sangat terkenal karena dedikasi nya yang melahirkan 
berbagai penemuan di berbagai bidang.  

 
Gambar 1.1 

Stephen Wolfram Pendiri Wolfram, Inc. 
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Wolfram kuliah di Eton College sejak tahun 1972 hingga 
tahun 1976, dimana ia tidak pernah lulus, dan menerbitkan 
makalah ilmiah pertamanya pada usia 15 tahun. Kemudian ia 
belajar di Universitas Oxford (1976–78) dan California Institute 
of Technology (Caltech), di mana ia memperoleh gelar doktor 
(1979) dalam teori fisika pada usia 20. Sejak tahun 1981 ia 
menjadi penerima termuda dari MacArthur Foundation 
persekutuan, dan kemudian ia mulai meneliti asal-usul alam 
kompleksitas. Dia mengajar di CalTech dari 1980 hingga 1982. 
Sepanjang 1980-an, Wolfram menerbitkan serangkaian makalah 
terkenal tentang apa yang dia sebut sebagai penelitian sistem yang 
kompleks. Selama periode ini dia mengajar di Institute for 
Advanced Study (1983–86) di Princeton, New Jersey. Pada tahun 
1986, Wolfram mendirikan pusat penelitian sistem kompleks di 
Universitas Illinois di Urbana-Champaign, dimana dia juga 
menjadi profesor fisika, matematika , dan ilmu komputer. 

Stephen Wolfram kemudian membangun Wolfram 
Research, Inc yang merupakan asal usul berkembangnya 
WolframAlpha. Stephen Wolfram tahun 1987 meninggalkan 
dunia akademis dan pada tahun berikutnya fokus untuk 
memasarkan Mathematica, sebuah software komputer yang 
dibuat untuk memungkinkan persamaan matematika kompleks 
untuk dimanipulasi lalu diselesaikan secara aljabar, dari pada 
menggunakan analisis numerik dalam menemukan solusi 
perkiraan.  

Penjualan perangkat lunak menjadikan fisikawan itu menjadi 
jutawan dan mampu membiayai penelitiannya sendiri. Rilis 
perangkat lunak tersebut disertai dengan buku besar, 
Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer (1988), 
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yang berguna sebagai panduan pengguna; itu dan perangkat 
lunaknya telah diperbarui melalui beberapa edisi. 1 

Wolfram konsisten mengembangkan perusahaannya, 
kemudian membuka cabang di seluruh dunia. Wolfram juga 
mendirikan rumah penerbitan, Wolfram Media, Inc., pada tahun 
1995. Pada tahun 2002, setelah hampir 10 tahun penelitian, 
Wolfram menerbitkan A New Kind of Science, kemudian dia 
mengartikulasikan pandangannya yang kontroversial tentang 
ketidakmampuan sains berbasis matematika sebagai alat untuk 
membuka rahasia alam. Ia mengemukakan bahwa kompleksitas 
alam dapat lebih dipahami melalui studi model komputer 
berbasis automata seluler, termasuk aplikasi untuk semua jenis 
upaya ilmiah, seperti memprediksi cuaca, menumbuhkan 
organisme buatan, menjelaskan perilaku pasar saham dan 
memahami asal mula alam semesta.  

Penelitian Wolfram ditayangkan WolframAlpha, mesin 
pencari yang dirancang untuk menjawab pertanyaan dasar 
terutama yang dapat diekspresikan dalam persamaan 
menggunakan database besar dari pada mencari di internet. 
Wolfram merilis Wolfram Language, bahasa pemrograman di balik 
Mathematica untuk pengguna umum pada tahun 2014. Dia 
menulis An Elementary Introduction to the Wolfram Language (2015) 
dan koleksi esai, Idea Makers: Personal Perspectives on the Lives Dan 
Ideas of Some Notable People (2016). 

 

C. Bagian Interface WolframAlpha. 
Bagian antarmuka layanan WolframAlpha pada dasarnya 

sama untuk semua perangkat digital. Mulai dari versi website 
                                                           

1 Qurohman, M. T., Romadhon, S. A., & Sungkar, M. S. (2020). 
Peningkatan Literasi Matematika Siswa Tingkat Sma/Smk Di Panti Asuhan 
Putera Muslimat Brebes Berbantuan Software Wolfram Alpha. JP3M: Jurnal 
Pendidikan, Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), 181 
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WolframAlpha.com, hingga aplikasi yang tersedia di perangkat 
seperti iPhone, iPad, Android Smarthpone, maupun android 
tablet. Aplikasi android versi iOS memiliki ukuran sekitar 37 MB. 
Dan aplikasi android maupun windows phone memiliki ukuran 
yang sangat kecil ukuran kurang dari 5 MB. 

WolframAlpha memiliki prinsip kesederhanaan tampilan 
yang memudahkan pengguna untuk pertama kalinya 
menggunakan layanan ini. Saat anda membukanya di layar ponsel 
android anda, WolframAlpha akan menampilkan menu home 
berisi kolom search. Di kolom tersebut anda dapat mengetikkan 
apa yang ingin anda cari dan selesaikan.  

Gambar 1.2 
Bagian menu pada aplikasi WolframAlpha. 

 
Jika anda menekan slider navigasi di pojok kiri atas, maka 

anda akan menemukan beberapa menu lain yaitu: 
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1. Kolom search 
Inilah tampilan utama yang bisa Anda lihat saat pertama 

kali membuka aplikasi WolframAlpha. Kolom search menjadi 
pintu bagi Anda untuk menjelajahi isi database pengetahuan 
yang tersimpan oleh WolframAlpha. Saat ini WolframAlpha 
memiliki 10 ribu komputer sebagai server untuk menunjang 
layanan. Anda tidak perlu hawatir saat terjadi typo atau 
kesalahan mengetik di kolom pencarian ini. Sebab 
WolframAlpha dengan kecerdasan buatan nya berusaha 
untuk memperkirakan apa yang dimaksud oleh pengguna. 

2. Examples 
Berisi panduan kepada pengguna mengenai contoh 

pertanyaan yang memungkinkan untuk dijawab. 
WolframAlpha merupakan layanan pengolah data dan 
informasi. Bila anda memiliki pertanyaan yang tidak 
dicantumkan di kolom examples, Anda dapat mencoba sendiri 
dengan mengetikan pertanyaan yang dianggap mungkin 
untuk dijawab. Layanan ini akan terus berkembang dan 
berusaha untuk bisa menjawab lebih banyak pertanyaan yang 
tidak dicantumkan di bagian examples. 

3. History 
Bila anda ingin mengecek kembali beberapa pencarian 

terakhir yang telah Anda ketik. Anda dapat memanfaatkan 
menu history. Menu ini berisi riwayat hasil pencarian yang 
telah anda cari dan dapat anda akses kembali sehingga dapat 
teringat kembali. 

4. Favorites 
Anda dapat menyimpan beberapa hasil pencarian 

tertentu yang penting untuk disimpan pada menu favorites. 
Menu ini seperti bookmark yang menyimpan beberapa 
pencarian yang penting. 

5. About 
Berisi penjelasan mengenai pengembang aplikasi. 
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6. Settings 

Ada beberapa pengaturan tambahan yang bisa Anda 
kustomisasi seperti izin mengetahui lokasi Anda, 
penggunaan keyboard custom, jenis satuan pengukuran, dan 
ukuran kejelasan teks. 

 
D. Cara mendapatkan WolframAlpha 

1. Melalui Play Store 
WolframAlpha merupakan aplikasi berbayar yang 

tersedia di toko aplikasi android play store android. Aplikasi 
ini memiliki ukuran 3.2 Mb dan telah mendapatkan rating 
4.3 di play store dengan jumlah mencapai 1 juta unduhan. 
WolframAlpha bisa didapatkan dengan harga 42 ribu rupiah. 
Harga yang cukup murah bila dibandingkan dengan aplikasi 
komputasi sejenis.  

2. Melalui App Store 
WolframAlpha juga tersedia di app store untuk berbagai 

produk Apple seperti iPhone dan iPad. Aplikasi ini bisa 
didapatkan dengan harga $2.99 atau sekitar 43 ribu rupiah 
dengan ukuran sekitar 37 MB. 

3. Melalui windows phone store/windows store 
WolframAlpha juga tersedia di app store untuk 

Windows phone. Aplikasi ini bisa didapatkan dengan harga 
30  ribu rupiah dengan ukuran sekitar 5,67 MB. 

4. Melalui kindle fire 

Selain aplikasi utama WolframApha, pengguna juga bisa 
mendapatkan beberapa aplikasi tambahan berupa course 
assistant apps, reference apps, professional assistant apps, dan personal 
assistant apps. Aplikasi tersebut bisa anda dapatkan melalui 
situs products.WolframAlpha.com/mobile. 
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E. Manfaat WolframAlpha 
1. Bagi kalangan peneliti, dosen, dan profesional 

Bagi anda seorang peneliti, dosen, maupun kalangan 
profesional dari berbagai bidang pengetahuan. Anda dapat 
memanfaatkan WolframAlpha sebagai kamus pengetahuan. 
WolframAlpha menyimpan database raksasa yang bisa 
memudahkan anda mendapatkan jawaban atas beberapa 
pertanyaan sesuai disipin keilmuan yang anda kuasai. 

2. Bagi pelajar/mahasiswa 
Jika anda adalah seorang mahasiswa dan kesulitan dalam 

mendapatkan jawaban terutama yang berkaitan dengan 
komputasi data dan matematika. WolframAlpha dapat 
membantu anda. Sehingga tugas yang diberikan oleh dosen 
mungkin akan bisa lebih mdah diselesaikan dengan 
kemudahan yang ditawarkan oleh WolframAlpha. 

3. Bagi siswa dan guru. 

WolframAlpha sangat bermanfaat bagi siswa dan guru. 
Mereka dapat memanfaatkannya sebagai media pembelajaran 
matematika di dalam kelas. Guru sebaiknya juga 
mengajarkan penggunaan WolframAlpha sebagai kalkulator 
scientific yang sangat berguna dalam berbagai materi pelajaran 
di sekolah. Siswa jangan dijauhkan dari kalkulator. Karena 
bagaimanapun juga dalam kehidupan nyata, siswa akan 
sangat terbantu dengan penggunaan kalkulator. Semua 
pekerjaan dengan mudah dapat diselesaikan dengan 
kalkulator. Sudah seharusnya siswa dapat memanfaatkan nya 
dengan baik. Memperboehkan siswa menggunakan 
kalkulator bukan berarti membuat siswa jadi bodoh. 
Menggunakan WolframAlpha sebagai alat bantu hitung akan 
mempermudah segalanya. 
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Guru juga jangan sampai hanya mengajarkan 
matematika menggunakan papan tulis dan spidol saja. Guru 
dapat memanfaatkan WolframAplha sebagai media 
pembelajaran. Guru dapat mendemonstrasikan perhitungan 
dan komputasi dan mempraktekannya di depan kelas.  

4. Bagi kalangan umum 
Fitur WolframAlpha yang dapat menjawab berbagai 

cabang ilmu pengetahuan membuat aplikasi ini cocok 
digunakan untuk semua kalangan. Tidak hanya matematika, 
aplikasi ini juga dapat menyelesaikan bidang keilmuan lain 
seperti geografi, fisika, kimia, biologi, kesehatan, komputer, 
ekonomi, dan masih banyak lagi yang lain nya.  

 
F. Kelebihan WolframAlpha 

1. Harga aplikasinya lebih murah dibandingkan aplikasi sejenis. 
Bila Anda mencari aplikasi kalkulator berbayar di app 

store maupun di play store. Maka Anda akan menemukan 
bahwa ada banyak aplikasi yang harganya jauh lebih mahal. 
WolframAlpha menawarkan fitur yang lengkap dengan harga 
yang murah.  

2. Dapat menyelesaikan permasalahan selain matematika. 
3. Tersedia di berbagai platform mulai dari android, iOS, 

Windows Phone, hingga kindle fire juga tersedia. dan ukuran 
aplikasinya sangat kecil. 

4. Memudahkan berbagai kalangan untuk menyelesaikan 
perhitungan sehari hari 

5. Memiliki user interface yang sederhana dan mudah digunakan 
oleh pemula 

 
G. Kekurangan WolframAlpha 

1. WolframAlpha tidak dapat digunakan untuk mencari halaman 
web, video maupun gambar dan lainnya seperti yang bisa 
dilakukan oleh google maupun search engine  
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2. Aplikasi WolframAlpha juga belum bisa menggunakan bahasa 
Indonesia layaknya google, ask, yahoo dan lainnya, jadi kalau 
kita inputkan "siapa penemu  pesawat" maka hasilnya tidak 
ketemu. 

3. Saat ini WolframAlpha hanya memiliki 10 ribu komputer 
untuk menjawab aneka pertanyaan. Jumlah ini sangat 
berbeda jauh dengan search engine raksasa Google yang 
memiliki lebih dari 450 ribu server di seluruh dunia, jadi 
jangan heran jika WolframAlpha membutuhkan sedikit 
waktu untuk memprosesnya. 
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BAB 2 
WOLFRAMALPHA SEBAGAI COMPUTATIONAL 

KNOWLEDGE ENGINE 
 

A. Perbedaan Computational Knowledge Engine dengan 
Search Engine 

Mesin pencari menawarkan berbagai halaman web yang 
terhubung dengan kunci, tetapi terkadang bahkan ratusan 
halaman tidak memiliki kesamaan dengan informasi yang 
diperlukan. Itu mungkin salah satu alasan mengapa mesin 
WolframAlpha diciptakan. 

Setiap orang tentunya telah menggunakan berbagai jenis 
search engine atau bisa juga disebut mesin pencari populer yang ada 
saat ini contohnya yaitu Google, Bing, Ask, dan lain sebagainya. 
Namun tidak banyak orang yang mengenal WolframAlpha. 
WolframAlpha sebenarnya tidak tepat jika dikategorikan sebagai 
search engine seperti google ataupun yahoo, lebih tepatnya disebut 
sebagai answer engine atau mesin penjawab. WolframAlpha dapat 
menampilkan banyak informasi dan menjawab beberapa soal. 
Mungkin sekilas terlihat seperti search engine kebanyakan layaknya 
google, akan tetapi data-data yang ditampilkan berupa informasi 
suatu objek layaknya Wikipedia. Jadi mungkin bisa dibilang 
WolframAlpha merupakan perpaduan antara Google dengan 
Wikipedia. 

WolframAlpha adalah answer engine yang dikembangkan oleh 
Wolfram Research. WolframAlpha ini dikembangkan oleh 
Wolfram Research yang dikepalai oleh Stephen Wolfram sejak 
tahun 1987, tapi WolframAlpha ini sendiri di release ke publik 
pada tanggal 15 Mei 2009. 
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WolframAlpha ini hadir dengan tagline-nya “Computational 
Knowledge Engine” artinya kita bisa memasukkan berbagai 
pertanyaan dan komputer akan berusaha mencarikan 
jawabannya. WolframAlpha merupakan layanan online yang 
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara 
faktual dengan menghitung jawaban secara terstruktur. 
WolframAlpha memanfaatkan basis data terstruktur yang 
dimilikinya, yang kemudian diolah dengan peranti lunak. Bila 
search engine lain hanya dapat menampilkan informasi yang 
tersedia bebas di web, WolframAlpha memanfaatkan kumpulan 
data yang sudah dilisensi dan dinilai para pakar, serta informasi 
offline. Nama WolframAlpha sendiri di adaptasi dari nama 
belakang sang penciptanya yaitu Wolfram dengan disambung 
kata Alfa. 

WolframAlpha dapat pula mencari bidang pengetahuan yang 
lain. WolframAlpha dapat juga menjawab pertanyaan seperti “who 
is the president of united states”, “when is the next solar eclipse in 
Indonesia”, atau “what is the distance between chiang mai and bandung”. 
WolframAlpha dapat menampilkan grafik fungsi, 
membandingkan saham dua perusahaan, menampilkan cuaca 
suatu kota, menampilkan struktur kimia, menyajikan peta, dan 
sebagainya. Akan tetapi, WolframAlpha juga masih belum 
sempurna, banyak pertanyaan sederhana yang belum bisa 
dijawab.  
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Perbedaan Tampilan WolframAlpha dengan Google 

 
Gambar 2.1 

Perbandingan WolframAlpha dengan Google Search 

WolframAlpha berbeda dengan google kalau diibaratkan, 
google layaknya seperti perpustakaan raksasa yang berisi katalog-
katalog web seantero jagad. Sedangkan WolframAlpha ini sendiri 
seperti kalkulator statistik raksasa yang bisa menjawab semua 
pertanyaan kita. Walaupun google juga mengembangkan seperti 
yang WolframAlpha bisa lakukan, tapi untuk saat ini kemampuan 
kalkulasi WolframAlpha lebih baik dari mbah google. Mungkin 
karena core nya sendiri yang berbeda. WolframAlpha di bangun 
dengan core Mathematica yang dikembangkan oleh Wolfram 
Research. Jika google dapat mencari data-data dari berbagai 
sumber referensi yang berbeda, tapi kalau di WolframAlpha kita 
hanya mendapat satu referensi yang sudah dipatenkan. Meski 
begitu WolframAlpha berbeda dengan Wikipedia karena 
WolframAlpha menyajikan data-data yang berhubungan dengan 
angka-angka. WolframAlpha juga bukan merupakan user-generated 
content seperti Wikipedia. Karena WolframAlpha mempunyai 
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tujuan jangka panjang membuat semua pengetahuan yang 
sistematik dapat dihitung (computable), dan semua orang dapat 
mengaksesnya.  

B. WolframAlpha Dalam Menghimpun Data. 

Hal yang benar-benar menakjubkan dari WolframAlpha 
adalah ia mampu melakukan komputasi canggih untuk Anda, 
baik komputasi murni yang melibatkan angka atau rumus yang 
Anda masukkan, maupun komputasi yang diterapkan secara 
otomatis ke data yang dipanggil dari repositorinya. 

Mengapa perhitungan itu penting? Karena komputasilah 
yang mengubah informasi umum menjadi jawaban yang spesifik. 
Sebagai contoh, setiap anak sekolah pernah menulis laporan 
tentang bulan dan mereka mungkin memasukkan angka yang 
salah tentang seberapa jauh bulan dari bumi. Mengapa salah? 
Karena jarak dari bumi ke bulan tidak konstan, ia berubah 
sebanyak satu mil per menit. Jika anda menanyakan jarak ke 
bulan pada WolframAlpha, ia memberi tahu anda tidak hanya 
jarak rata-rata yang dikutip secara konvensional, tetapi juga jarak 
sebenarnya saat ini, yang terkadang bisa lebih dari sepuluh ribu 
mil dari rata-rata. Jarak sebenarnya adalah angka yang hanya 
dapat dicapai dengan perhitungan berdasarkan parameter orbit 
bulan yang diketahui.  

Contoh sederhana, pertimbangkan jumlah kalori dalam 
resep. Data yang mendasarinya adalah kalori per gram dari 
masing-masing bahan. Tetapi mengubah informasi umum itu 
menjadi total kalori aktual untuk resep tertentu memerlukan 
perhitungan, konversi unit pertama (cangkir tepung menjadi 
gram tepung, “satu telur” menjadi berat standar telur standar, dll. 

Setiap perhitungan tersebut membutuhkan algoritma 
tertentu, dan masing-masing algoritma tersebut harus dibuat 
secara eksplisit. Tentu saja banyak yang dapat digunakan kembali. 
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Konversi satuan atau mekanika orbital setelah diterapkan dapat 
mencakup satuan atau planet apa pun. Namun demikian, 
memungkinkan WolframAlpha untuk melakukan perhitungan 
yang nyata dan serius yang mencakup berbagai materi pelajaran, 
memerlukan penerapan puluhan ribu algoritme secara harfiah. 
Beberapa yang sederhana seperti rumus kuadrat yang lain adalah 
salah satu upaya intelektual paling canggih di zaman kita. 

Senjata rahasia yang memungkinkan kita dan tidak ada orang 
lain, untuk mengumpulkan perpustakaan algoritma yang begitu 
luas, dalam berbagai bidang adalah Mathematica. Mathematica 
akrab bagi para ilmuwan dan insinyur sebagai alat yang paling 
kuat, paling umum untuk perhitungan ilmiah, peran yang telah 
dimainkannya sejak versi 1 dirilis pada tahun 1988. 

Pengguna Mathematica tingkat lanjut menghargai bahwa, 
selain sebagai alat yang sangat kuat untuk perhitungan satu kali, 
Mathematica juga merupakan bahasa pemrograman yang sangat 
efisien untuk mengimplementasikan algoritma yang kompleks. 

Bahasa simbolis Mathematica memungkinkan pengguna 
untuk mengekspresikan proses komputasi yang kompleks dengan 
cara yang lancar dan intuitif, tanpa harus khawatir tentang detail 
buruk dari struktur data, alokasi memori, atau pustaka subrutin 
yang membingungkan dan tidak konsisten. Ini adalah bahasa 
yang terasa sangat nyaman bagi para ahli materi pelajaran: orang 
yang tahu kimia atau ekonomi, tetapi bukan pemrograman. 

Bahasa Mathematica sangat kuat dalam kemampuannya 
untuk mewakili semua jenis data menggunakan ekspresi simbolik 
yang terstruktur secara arbitrer. Program Mathematica tidak 
dibatasi untuk bekerja dengan kumpulan tipe data yang terbatas, 
seperti array atau string: membuat ekspresi yang mewakili 
struktur logis dari data non-numerik, atau bahkan ekspresi yang 
mewakili program lain, dimungkinkan dengan lebih mudah, 
seragam, dan mendalam daripada di tempat lain. 
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Sifat dasar simbolis bahasa Mathematica memungkinkan 
tingkat interoperabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya 
antara berbagai bagian sistem, dan antara algoritma dan sumber 
data yang berbeda. 

Hasilnya, lima juta baris kode Mathematica yang membentuk 
WolframAlpha setara dengan puluhan juta baris kode dalam 
bahasa tingkat rendah seperti C, Java, atau Python. 

Mathematica adalah titik awal yang sangat tinggi untuk mulai 
membangun WolfraAlpha (atau apa pun, dalam hal ini). 
Sementara WolframAlpha berisi puluhan ribu algoritma asli, ia 
juga menggunakan jumlah sebanding yang sudah ada di 
Mathematica. 

Algoritma yang dibangun ke dalam Mathematica mencakup 
beberapa yang paling canggih yang pernah dikembangkan, dan 
mereka tidak hanya mencakup perhitungan matematis, tetapi 
seluruh spektrum komputasi logis, numerik, grafis, simbolik, dan 
lainnya. 

Apa yang dapat Anda lakukan dengan begitu banyak 
algoritma? Misalnya, jika Anda memberi WolframAlpha rumus 
matematika, polinomial, atau sesuatu yang melibatkan sinus dan 
cosinus, itu akan memberi Anda sejumlah hasil yang berguna 
seperti grafik fungsi, daftar nolnya, difaktorkan dan diperluas 
bentuk, dan lainnya. 

C. Wolframalpha Menjawab Pertanyaan Selain Matematika. 
Bukan hanya komputasi matematika yang dapat dilakukan oleh 
WolframAlpha. Layanan ini dapat menyelesaikan berbagai jenis 
pertanyaan dari berbagai disiplin pengetahuan. Diantarnya 
adalah: 
1. Ada informasi tentang fakta nutrisi dari hampir semua 

produk. Itu sangat cocok untuk orang-orang, yang 
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berpegang teguh pada diet atau berharap organisme mereka 
mendapatkan semua vitamin dan mineral yang diperlukan. 

2. Pelajari ramalan cuaca setiap hari serta alasannya. 
3. Temukan jadwal bandara, stasiun kereta api, dan bus. 
4. WolframAlpha dapat menggantikan situs web khusus yang 

mencantumkan peristiwa yang terjadi di tempat dan waktu 
tertentu. 

5. Mengtahui tentang modal perusahaan global saat ini atau 
membandingkannya. 

6. WolframAlpha bermanfaat untuk pemangku kepentingan dan 
pedagang yang dapat melihat melalui sejarah satu atau lain 
perusahaan atau mata uang. 

7. Anda dapat mempelajari utilitas dan harga bensin sesuai 
dengan wilayah yang ditawarkan. 

8. Hubungkan akun WolframAlpha Anda dengan halaman 
Facebook dan Anda akan mendapatkan analitik lengkap 
termasuk riwayat, teman, ulang tahun mereka, distribusi 
geografis, aktivitas usia, dan banyak lainnya. 

9. Anda dapat membandingkan informasi tentang jaringan, 
taruhan olahraga, majalah, dan bahkan permainan poker. 

10. Pilih kesempatan untuk melacak Stasiun Luar Angkasa 
Internasional kapan saja serta mempelajari bagan langit 
kapan saja dan di mana saja. 

11. Cari tahu apa yang dapat dikatakan dokter dan meresepkan 
Anda dalam kasus gejala yang disebutkan. 

12. Lihat grafik WolframAlpha demografis profesional dari setiap 
negara. 

13. Tidak perlu melakukan riset pasar karena semuanya tersedia di 
sini. 

14. Memecahkan banyak persamaan matematika dan perhitungan. 
15. Anda dapat menghasilkan berbagai jenis peta dan berbagai 

opsi lainnya. 
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D. Wolframalpha Demi Kemajuan Ilmu Pengetahuan. 
Stephen Wolfram berusaha mempertahankan portofolio 

arah pengembangan, dari jangka pendek hingga jangka panjang. 
proyek besar jangka panjang yang dikerjakan kerjakan selama 
bertahun-tahun adalah WolframAlpha. Seperti yang semua orang 
ketahui, salah satu hal yang terjadi tahun 2009 adalah Stephen 
Wolfram meluncurkan WolframAlpha ke dunia. 

Mathematica berfungsi sebagai bahasa dan sistem untuk 
mendefinisikan dan mengimplementasikan pengetahuan formal. 
Untuk menghitung, mengembangkan, dan menerapkan segala 
jenis sistem, lalu bagaimana dengan semua pengetahuan dunia 
nyata itu? Semua data, model, dan metode spesifik itu, dari setiap 
area spesifik? Apakah ada cara untuk membuat semua 
pengetahuan itu dapat dihitung? Itulah tujuan dari 
WolframAlpha. Untuk melihat seberapa banyak pengetahuan 
yang sistematis dapat dibuat dapat dihitung. Pada awalnya 
Stephen Wolfram tidak yakin bahwa proyek ini akan berhasil. 
Tanpa Mathematica tidak mungkin hal itu terjadi. Mathematica 
telah memungkinkan WolframAlpha dapat diciptakan. 
WolframAlpha semuanya dibangun dengan Mathematica. 

Semua orang yang sekarang menggunakannya setiap hari 
menjalankan satu program Mathematica raksasa. Saat ini 
panjangnya sekitar 7 juta baris. Berjalan di ribuan CPU saat ini 
empat pusat colocation. Semua dibangun dengan web 
Mathematica. Dikelola dan dipantau oleh banyak lapisan 
program Mathematica. 

Ada banyak aspek dari WolframAlpha yang menarik dan 
penting. terdapat empat komponen teknologi utama. Elemen inti 
pertama adalah berurusan dengan data, mampu mengambil data 
dalam jumlah besar dari banyak area yang berbeda, memiliki 
saluran untuk mengkurasi data ini, untuk mengaturnya secara 
otomatis, menghubungkannya, membuatnya dapat dihitung, 
memasukkan pengetahuan domain pakar ke dalam penanganan 
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ini data. Melakukan hal-hal yang merupakan versi yang 
ditingkatkan dari apa yang telah kami lakukan dengan paket data 
di Mathematica. Menghasilkan kumpulan besar data yang 
dikuratori dan dapat dihitung ini. 

Elemen inti kedua adalah mengambil semua metode dan 
model spesifik dari semua jenis area tertentu—pada dasarnya 
setiap jenis algoritme, setiap jenis metode, setiap jenis model 
yang telah ditentukan dan benar-benar mengimplementasikannya 
dan memungkinkan untuk benar-benar menjalankannya di 
WolframAlpha. Mathematica memiliki bahan mentah untuk 
melakukan implementasi itu, tetapi sebenarnya dalam 
membangun WolframAlpha kami telah menambahkan jutaan 
baris kode yang sesuai dengan fraksi yang semakin besar dari 
semua kemungkinan metode dan model yang ada di area yang 
berbeda. 

Elemen inti ketiga dari WolframAlpha adalah presentasi 
hasil. Salah satu hal yang dapat digunakan adalah metodologi 
estetika komputasi yang telah kami kembangkan di Mathematica 
untuk secara otomatis mengetahui ketika diberikan jenis data 
tertentu atau jenis fungsi tertentu untuk memvisualisasikan apa 
cara terbaik untuk menghasilkan yang menarik visualisasi. 

Elemen keempat adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. 
Arah yang sangat berbeda dari yang kita ambil di Mathematica, 
yaitu masukan linguistik bentuk bebas. Ini adalah disiplin yang 
berbeda dari Mathematica. 

Mathematica ingin membuat semuanya menjadi sangat 
sistematis, sehingga dapat membangun hal-hal besar dan dalam 
yang sewenang-wenang dengannya seperti WolframAlpha. 

Tetapi di WolframAlpha, pada dasarnya ingin melakukan 
perhitungan "drive-by". Mintalah orang-orang untuk mengetik 
apa yang mereka pikirkan, dan mintalah WolframAlpha untuk 
melakukan semuanya secara otomatis. Mathematica sangat 
sistematis. WolframAlpha penuh dengan heuristik, melayani 
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setiap kemungkinan kelemahan ekspresi manusia. Pada awalnya 
sama sekali tidak jelas bahwa itu akan berhasil. Tetapi dengan 
menggunakan jenis fleksibilitas dan interoperabilitas yang hanya 
dapat diberikan oleh bahasa simbolik Mathematica dan juga 
menggunakan beberapa pemikiran NKS, pengembang 
WolframAlpha telah mampu membangun sesuatu yang bekerja 
dengan sangat baik.  

WolframAlpha sebenarnya telah mencapai titik turunan 
maksimum sejauh ini. Namun aplikasi ini tidak dapat 
berkembang terlalu jauh tanpa melihat masukan pengguna yang 
sebenarnya. Tanpa melihat apa yang sebenarnya ingin ditanyakan 
orang pada WolframAlpha. Saat ini WolframAlpha memiliki 
10.000 CPU yang menjalankan web Mathematica untuk mulai 
menyajikan pengetahuan komputasi kepada dunia. 
 

E. Wolframalpha Bermanfaat Bagi Siapapun. 
Situs web WolframAlpha memiliki antarmuka yang ramah 

dan sederhana. Ketika Anda pergi ke beranda, Anda segera 
melihat baris mesin pencari. Ada opsi di mana Anda dapat 
"menelusuri contoh", mempelajari informasi tentang layanan 
integral WolframAlpha dan kegunaan situs web dengan menekan 
"Baru ke WolframAlpha" dan " Tentang WolframAlpha” 
demikian pula. Halaman tersebut juga menawarkan untuk 
membeli aplikasi di Amazon Appstore dan Google Play Market. 
Anda juga dapat mengikuti tur keliling situs web dan mempelajari 
cara kerjanya, cara mempersonalisasi akun Anda, atau melihat 
contoh-contohnya. 
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BAB 3 

WOLFRAMALPHA UNTUK MENYELESAIKAN 
PERMASALAHAN MATEMATIKA 

 
A. Matematika dasar 

 

 
Gambar 3.1 

Contoh Penyelesaian Matematika Dasar 
menggunakan WolframAlpha 

 
1. Aritmatika 

WolframAlpha dapat membantu Anda untuk 
menyelesaikan perhitungan aritmatika sederhana layaknya 
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kalkulator pada umumnya. Beberapa contohnya sebagai 
berikut: 

Tabel 3.1 
Menyelesaikan Aritmatika menggunakan WolframAlpha 

 
Operasi Dasar aritmatika Input:  

Hasil:  
Operasi Pembagian dan 
perpangkatan 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  
 

Tidak perlu 
menggunakan simbol * 
untuk perkalian 
 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  

Mengkombinasikan 
operasi aritmatika dengan 
perpangkatan 

Input: 
 

Interpretasi: 
 

Hasil:  
 

Memberikan hasil dalam 
notasi ilmiah 
 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  

 
Operasi aritmatika di WolframAlpha mengikuti 

peraturan yang berlaku secara konvensional. Misalnya kita 
input, 2^3+4, itu artinya (2 ^ 3) + 4, dan bukan 2 ^ (3 + 4). 

 

Beberapa simbol dasar aritmatika 
    tanda pangkat 

    tanda negatif 
   pembagian 
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 perkalian 
 penjumlahan 

 

WolframAlpha tidak hanya menampilkan hasil 
perhitungan nya saja tapi juga menampilkan informasi lain 
yang masih berkaitan dengan perhitungan tersebut.  

Daftar Algoritma yang dapat diselesaikan oleh 
WolframAlpha 

 

         Mencari nilai akar dari (x)  
  Exponential (ex)  
  Logaritma natural (loge x)  

 Logaritma basis b (logb x)  
 Invers fungsi trigonometri 

   Faktorial  
Nilai Mutlak 

  Bilangan bulat terdekat dari x  
 
 
 

2. Pecahan 
Pecahan atau fraksi ialah istilah dalam matematika 

seperti memiliki bentuk  dimana . Untuk a 
merupakan pembilang dan b adalah penyebut. Hakikat 
transaksi untuk bilangan pecahan ialah bagaimana proses 
dalam menyederhanakan pembilang dan penyebut. Dalam 
menyelesaikan soal pecahan menggunakan aplikasi 
wolframAlpha, memberikan jawaban baik secara langsung 
atau jawaban utuhnya dan jawaban-jawaban lainnya, seperti 
menunjukkan desimal dan lain-lain.  
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Tabel 3.2 
Menyelesaikan Pecahan menggunakan WolframAlpha 

 
Penjumlahan Pecahan Input:  

Interpretasi:  

Hasil:   
 

Pengurangan Pecahan Input: 
 

Interpretasi:  

Hasil:  
 

Perkalian Pecahan Input: 3/8*2/7 
Interpretasi:   

Hasil:   
Melakukan aritmatika 
eksak dengan pecahan 

Input: 1/4*(4-1/2) 
Interpretasi:   

Hasil:   
 

3. Persentase 
Persen ialah suatu angka atau perbandingan “rasio” 

untuk menyatakan pecahan dari seratus yang ditunjukkan 
dengan simbol %, dengan kata lain, persentase ialah bagian 
dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per seratus. Ketika 
menggunakan aplikasi wolframAlpha dalam menyelesaikan 
soal persentase, akan ditunjukkan berbagai jawaban-jawaban 
di dalam aplikasi tersebut. Misalkan ketika menyelesaikan 
soal persentase akan ditunjukkan hasil dengan jawaban 
secara langsumg dan juga jawaban dalam bentuk kilo meter, 
meter dan lain-lain.  
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Tabel 3.3 
Menyelesaikan Persentase menggunakan WolframAlpha 

 
Mengubah sebuah 
pecahan kedalam 
bentuk persentase 
 

Input:  
Interpretasi: 

 
Hasil:   

Menghitung persentase 
dari suatu kuantitas 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  

Menghitung persentase 
diskon dari sebuah 
harga 
 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  

 

4. Nilai tempat 
Nilai tempat bilangan merupakan nilai yang berada di 

suatu tempat tertentu, misalnya pululan ialah nilai dari 10-99 
dan ratusan nilai dari 100-999. Aplikasi wolframalpha 
memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam 
bentuk nilai tempat bilangan seperti contohnya pada tabel 
3.4, di dalam soal tersebut ketika diselesaikan menggunakan 
aplikasi wolframalpha akan di tunjukkan beberapa 
penyelesain dengan kriteria hasil jawaban lain. 

Tabel 3.4 
Menyelesaikan nilai tempat menggunakan WolframAlpha 

 
Menentukan nilai 
tempat dari suatu 
bilangan 

Input:  
Interpretasi: 

 
Hasil:  

 
 

Menentukan nilai dari Input: 
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posisi digit suatu 
bilangan 
 

 
Interpretasi:  
Hasil:  
 

 

5. Aritmatika jenis bilangan 
Barisan aritmatika (Un) merupakan sebuah bilangan 

yang memiliki beberapa jenis bilangan yang diantaranya 
memiliki pola bilangan tetap, di mana dalam polanya 
berdasarkan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, agar 
untuk setiap urutan suku dapat memiliki beda (b) atau selisih 
yang sama.  

Tabel 3.5 
Menyelesaikan aritmatika jenis bilangan menggunakan 

WolframAlpha 
 
Tentukan jenis bilangan Input: 

 
Interpretasi: 

 
Hasil:  
 

Tanda bilangan Input: 

 
Interpretasi: 

 
 

Hasil:  
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6. Menyelesaikan soal cerita 
Soal cerita ialah suatu soal matematika yang disajikan 

dalam bentuk cerita pendek (cerpen), dimana dapat dikaitkan 
dalam kehidupan dilingkungan sekitar. 

Tabel 3.6 
Menyelesaikan aritmatika soal cerita menggunakan 

WolframAlpha 
 
Soal 1 Input: 

 
 

 
 

Interpretasi: 
 

 
 
 

 
Hasil: 

 
 

Soal 2 Input: Rhonda has 12 more 
marbles than Douglas has, 
Douglas has 6 more marbles 
than Bertha has. Rhonda has 2 
times the number of marbles 
as bertha has. How many 
marbles does Douglas have? 
Interpretasi:  
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B. Aljabar 
Bentuk aljabar sering kali di dengar, dimana aljabar ialah suatu 

bentuk matematika, yang memiliki huruf-huruf untuk mewakili 
bilangan yang akan atau belum di miliki. Bentuk aljabar bisa 
dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah matematika yang 
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dimana unsur-unsur 
aljabar yaitu variabel, konstanta dan faktor dan lain sebagainya. 
Aljabar bisa di selesaikan menggunakan aplikasi wolframAlpa 
baik dari soal yang sederhana hingga soal-soal yang rumit, di 
dalam aplikasi wolframAlpha tidak hanya menunjukkan hasil 
secara langsung, akan tetapi menunjukkan langkah-langkah dalam 
menyelesaikannya dan menunjukkan jawaban-jawaban dengan 
pertanyaan lain seperti menunjukkan gambar grafik dll. 
 

 
Gambar 3.2 

Contoh Penyelesaian Aljabar menggunakan 
WolframAlpha 

1. Penyelesaian persamaan 
Penyelesaian persamaan dapat memecahkan suatu 

persamaan atau menemukan solusi-solusi dari persamaan 
tersebut. Pada umumnya memberikan solusi terhadap nilai-
nilai yang dapat memenuhi kondisi, terdiri dari dua ekspresi 
yang berkaitan dengan tanda sama dengan, dimana saat 
mencari solusi satu, dua atau beberapa variabel ditetapkan 
sebagai tidak dikenal. Dalam menyelesaikan soal persamaan 
menggunakan aplikasi wolframalpha, seperti contoh soal 
pada tabel 3.7, di dalam aplikasi wolframalpha menampilkan 



Miftahul Sururil Alan, Rizal Muhaimin, Haerul Fatoni ~ 29 

berbagai jenis jawaban seperti jawaban realnya, jawaban 
dalam bentuk (roots in the complex plane) dan lain-lain.   

 

Tabel 3.7 
Menyelesaikan persamaan aljabar menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menyelesaikan sebuah 
persamaan polynomial 

Input: 
 

Interpretasi:  
 

Hasil:  
 

Menyelesaikan sebuah 
sistem persamaan linear 

Input:  
Interpretasi: 

 
Hasil:  
 

Menyelesaikan sebuah 
persamaan dengan 
parameter 

Input: 
 

Interpretasi: solve a 
 

Hasil: x 
 

 
 

2. Polinomial 
Polinomial atau sering disebut sebagai suku banyak 

merupakan sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai 
banyak yang disusun dari peubah varibel serta konstanta. 
Operasi yang sering dan hanya dipakai yaitu operasi 
penjumlahan, pengurangan, perkalian serta pangkat bilangan 
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bulat tidak negatif.2 Penyelesaian soal polinomial dalam 
aplikasi wolframalpha menampilkan berbagai solusi-solusi 
seperti soal di tabel 3.8, menampilkan berbagai jawabannya, 
selain bisa menampilkan jawaban realnya, akan tetapi juga 
menampilkan jawabanya dalam bentuk gambar 3d, domain 
range dll.  

 
Tabel 3.8 

Menyelesaikan polinomial menggunakan WolframAlpha 
Menghitung 
karakteristik, dari 
suatu polynomial 
pada variabel 
tertentu 

Input: 
 

Interpretasi:  
Hasil : karakteristik polynomial 
selengkapnya seperti grafik 3D, 
akar real, akar dalam bentuk 
bilangan kompleks, diskriminan, 
domain, range dan lain 
sebagainyaakan di tampilkan 
dengan detail di aplikasinya. 
 

Faktor dari sebuah 
polynomial 

Input: 
 

Interpretasi: 
2  
Hasil:  
 

 

3. Fungsi rasional 
Fungsi rasional ialah fungsi yang dalam bentuk umum 

  dimana bentuk polinomial dengan syarat jika 

r(x)  Daerah asal atau domain dari V(x) berupa x untuk 
seluruh bilangan real diluar pembuat nol d(x) (akar-akar dari 

                                                           
2https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/05/polinomial.html 

diakses pada tanggal 14 agustus 2021 pukul 20.39 



Miftahul Sururil Alan, Rizal Muhaimin, Haerul Fatoni ~ 31 

fungsi d).3 Ketika menyelesaikan soal fungsi rasional 
menggunakan aplikasi wolframalpha, menampilkan berbagai 
solusi-solusi, seperti contoh soal pada tabel 3.9 memberikan 
atau menampilkan jawaban di aplikasi wolframalpha tidak 
hanya dengan satu jawaban, akan tetapi berbagai jawaban 
yang ditampilkan seperti jawaban dalam bentuk kurva, 
integral, limit dan lain-lain. 

Tabel 3.9 
Menyelesaikan fungsi rasional menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung 
karakteristik 
dari sebuah 
fungsi rasional 
 

Input: (x^2-1)/(x^2+1) 

Interpretasi:  

Hasil: 1  

Menghitung 
dekomposisi 
pecahan 
parsial 

Input:  

Interpretasi:  

Hasil:  
 

 
 

4. Penyederhanaan 
Aljabar dapat dikatakan sederhana jika suatu 

pembilang dan penyebut dapat difaktorkan terlebih dahulu, 
selanjutnya dibagi dengan faktor sekutu dari suatu pembilang 
atau penyebutnya.4 

 

                                                           
3 https://duniainformasisesemasa334.blogspot.com/2018/11/pengertian-

fungsi-rasional-dan-asimtot.html diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 
22.37 

4https://mafia.mafiaol.com/2013/09/menyederhanakan-
pecahanaljabar.html diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.37 
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Tabel 3.10 
Menyelesaikan penyederhanaan aljabar menggunakan 

WolframAlpha 
 

Soal 1 Input:  
Interpretasi:  

Hasil:  1 
 

Mencari 
faktor dari 
sebuah 
polynomial 

Input:  

 
Interpretasi: 

 
Hasil: 

 
 

 

5. Matriks 
Matriks ialah sekumpulan bilangan bisa disusun 

dengan baris atau kolom, bisa juga kedua-duanya dan di 
dalam sebuah tanda kurung. Bilangan-bilangan dapat 
membentuk sebuah matriks yang dikatakan sebagai elemen-
elemen matriks. Dimana matriks digunakan untuk 
menyederhanakan penyampaian data, supaya mudah diolah.5  

Tabel 3.11 
Menyelesaikan matriks menggunakan WolframAlpha 

 
Menyelesaikan 
aritmatika 
dasar pada 

Input: 
 

Interpretasi:  
                                                           

5 https://www.studiobelajar.com/matriks-dasar/ diakses pada tanggal 11 
Juni 2021 pukul 19.38 



Miftahul Sururil Alan, Rizal Muhaimin, Haerul Fatoni ~ 33 

matriks Hasil:   
 

Menghitung 
nilai eigen dan 
vektor eigen 
suatu matriks 

Input:  
Interpretasi:    
Hasil: 

 
 

 

6. Quaternions 
Kuaternion atau quaternions ialah himpunan bagian H 

(dinotasikan sesuai dengan penemunya ialah hamilton) pada 
ruang vektor berdimensi 4 atas real  yang mempunyai 
basis 1, i, j dan k.6 

 

Tabel 3.12 
Menyelesaikan quaternions menggunakan WolframAlpha 

 
Dapatkan 
informasi 
tentang 
quaternion 

Input: quaternion: 0 + 2i – j – 3k.  
Interpretasi:0 + 2 i – 1j – 3k  
Hasil:   
 

Melakukan 
perhitungan 
dengan 
quaternions 

Input: 
 

Interpretasi: 
   

Hasil: 1.3 + 3i + 36.7j – 6.6k  
 

 

 

 
                                                           

6 https://nursatria.com/2008/12/27/quaternion/ diakses pada tanggal 
21 Juli 2021 pukul 12.17. 
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7. Finite groups 
Finite groups atau grup terbatas ialah sebuah himpunan 

atau grup yang memiliki anggota berhingga, dimana anggota-
anggota yang dimiliki oleh grup tersebut muali dari 1 sampai 
berhingga. 

Tabel 3.13 
Menyelesaikan finite groups menggunakan WolframAlpha 

 
Dapatkan informasi 
tentang grub terbatas. 

Input: quaternion: alternating 
group A_5 
Interpretasi: alternating group 
of degree 5  
Hasil: order 60 
 

Bertanya tentang properti 
grup 

Input
 

 
Interpretasi: 

 
Hasil: 8080174247945... 
 

Mengerjakan aljabar 
dengan permutations 

Input: quaternion: perm (1 2 
3 4)^3(1 2 3)^ - 1   
Interpretasi:    
Hasil: permutasi rules 
1  

 
8. Finite fields 

Finite fields atau lapangan berhingga ialah suatu elemen 
yang dapat memuat elemen sebanyaknya sampai berhingga 
(lapangan berhingga). 
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Tabel 3.14 
Menyelesaikan finite fields menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung properti 
bidang 

Input: quaternion: Z\7Z 
Interpretasi: integrers, mod 7 
Hasil: addition table. 
 

Menghitung properti 
tertentu 

Input: number of primitive 
polynomials of GF (3125) 
Interpretasi:  

 
 

Hasil: 280 
 

9. Domain dan range 
Domain dalam suatu fungsi merupakan daerah asal, 

dimana langkah pengerjaanya dilihat dari suatu kondisi. Jika 
sebuah linear dan kodrat dapat dikatakan sebuah domain 
ialah seluruh x dari bilangan real. Sedangkan range dalam 
suatu fungsi ialah daerah hasil. Dimana setelah mencari 
domain maka yang harus dilakukan adalah mencari daerah 
hasil (range) dengan cari y = f(x). 

Tabel 3.15 
Menyelesaikan domain dan range menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung domain 
suatu fungsi 

Input: quaternion: domain of 
f (x)=\x^2 – 1 )  
Interpretasi:  
Hasil:  
 

Menghitung jangkauan 
fungsi 

Input: range of e^(-x^2) 
Interpretasi:  
Hasil:  
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C. Kalkulus Dan Analisis 
Kalkulus merupakan cabang ilmu matematika yang 

diantaranya mencakup limit, turunan, integral, dan deret 
takterhingga. Ilmu kalkulus juga mempelajari sutu perubahan 
sebagaimana geometri mempelejari bentuk serta alajabar 
mempelajari operasi dan penerapan dalam memecahkan suatu 
permasalahan. Pelajaran kalkukulus bisa dikatakan pintu gerbang 
menuju pelajaran matematika yang lebih atas, serta khusus untuk 
pelajaran fungsi dan limit, dimana secara umum dikatakan 
analisis matematika.7 

 
 

 
Gambar 3.3. 

Contoh Penyelesaian Kalkulus dan analisis 
menggunakan WolframAlpha 

 
1. Integral 

Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara 
berkesinambungan dalam matematika. Integral dan 
inversnya, diferensiasi, adalah operasi utama dalam kalkulus. 
Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah 

                                                           
7 https://id.wikipedia,org/wiki/kalkulus diakses pada tanggal 26 Juli 

2021 pukul 14.17. 
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dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir 
bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan 
solusi diferensiasi.  

Tabel 3.16 
Menyelesaikan integral menggunakan WolframAlpha 
Menghitung integral tak 
tentu 

Input:  
Interpretasi:  

Hasil:  
 

Menghitung integral 
tentu 

Input:  [3,4] 
Interpretasi:  

Hasil:  
 

2. Turunan 
Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap 

perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input 
(variabel). Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan 
proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut 
sebagai diferensiasi. 

Tabel 3.17 
Menyelesaikan Turunan menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung turunan 
eksponen 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  
 

Menghitung turunan 
logaritma  

Input:   
Interpretasi:  

Hasil:  
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Menghitung turunan 
fungsi trigonometri 

Input:   
Interpretasi:  
Hasil:  
 

Menghitung turunan 
operasi fungsi 

Input: 
  

Interpretasi: 
 

Hasil:  
 

3. Limit 
Limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati 

suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) 
untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit 
dimana x mendekati suatu nilai untuk f(x). 

Tabel 3.18 
Menyelesaikan limit menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung limit fungsi 
aljabar 

Input: 

 
Interpretasi:  

Hasil:  
 

Menghitung limit fungsi 
tak hingga  

Input: 
 

Interpretasi:  

Hasil:  
 

Menghitung limit fungsi 
trigonometri 

Input:  
Interpretasi:  

Hasil:  
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4. Barisan dan deret 
Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan 

yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu. Setiap 
bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. 

Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan 
disebut deret. Jika U1,U2,U3,…..Un maka U1 + U2 + 
U3 +… +Un adalah deret. 

Tabel 3.19 
Menyelesaikan Barisan dan deret menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menentukan rumus suku 
selanjutnya dari barisan 
aritmatika 
 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  
 

Menentukan rumus suku 
selanjutnya dari barisan 
geometri 
 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  

Menghitung deret 
aritmatika 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil:  

 

5. Notasi Sigma 
Notasi Sigma adalah penjumlahan dari suatu urutan 

bilangan apa pun, hasilnya adalah jumlah atau total mereka. 
Sigma dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan sebagai 
jumlah. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan 
sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan 
aturan tertentu. Materi notasi sigma masih mempunyai 
hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmetika 
atau geometri. 
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Tabel 3.20 
Menyelesaikan notasi sigma menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung jumlah 
indeks 

Input: sum j^2,j=1 to 100 
Interpretasi:  
Hasil: 338.350 
 

Menghitung tak hingga Input: sum 
(3/4)^j,j=0..infinity  
Interpretasi:  

Hasil: =4 
 

Menyelesaikan suatu soal 
sigma  

Input: j^2,j=3 to 30 
Interpretasi:  
Hasil:  
 

 
6. Notasi Perkalian 

Notasi perkalian  adalah perkalian dari suatu urutan 
bilangan apa pun, hasilnya adalah perkalian dari keseluruhan 
pola mereka.. Notasi perkalian adalah simbol untuk 
mengalikan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu 
pola dan aturan tertentu. Materi notasi perkalian masih 
mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik 
aritmetika atau geometri. 

Tabel 3.21 
Menyelesaikan notasi perkalian menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung indeks Input: product (k+2)/k, 
k=1..25 
Interpretasi:   
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Hasil:  
 

Menghitung notasi 
perkalian tak hingga 

Input: product (1-1/n^4), 
n=2 to infinity 
Interpretasi:   
Hasil: 

 
Menyelesaikan soal 
notasi perkalian  

Input: product (k+6)/k, 
k=1..25 
Interpretasi:   

Hasil:  
 

 

7. Penerapan dari kalkulus 
Kalkulus digunakan pada setiap cabang sains fisik, sains 

komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, 
kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Setiap konsep 
di mekanika klasik saling berhubungan erat melalui kalkulus. 
Massa dari sebuah benda dengan massa jenis yang tidak 
diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan total energi 
dari sebuah objek dapat ditentukan dengan menggunakan 
kalkulus. Dalam subdisiplin listrik dan magnetisme, kalkulus 
dapat digunakan untuk mencari total fluks dari sebuah 
medan elektromagnetik .  

 
Tabel 3.22 

Menyelesaikan penerapan dari kalkulus menggunakan 
WolframAlpha 

 
Menghitung luas yang 
dibatasi oleh dua kurva 

Input: compute the area 
between y=|x| and y=x^2 
Interpretasi: area between 
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Hasil: 

 
Menemukan titik pada 
suatu fungsi 

Input: inflection points of x 
+ sin(x) 
Interpretasi: inflection points 
x + sin(x) 
Hasil: 
x+sin(x)=2

 
 

Menyelesaikan soal 
penerapan dari kalkulus 

Input: compute the area 
between y=|x| and y=x^4-
32  
Interpretasi: area between 

 
Hasil: 

 
 

 

8. Analisis vektor 
Kalkulus vektor di dalam ilmu matematika adalah 

sebuah cabang yang dapat mempelajari ilmu analisis riil dari 
suatu vektor yang memiliki dalam dua atau lebih dimensi. 
Dimana cabang ilmunya dipergunakan bagi para insinyur 
beserta para fisikawan ketika menyelesaikan suatu masalah, 
karena dapat mengandung suatu tehnik-tehnik untuk 
menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan vektor.  
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Tabel 3.23 
Menyelesaikan analisis vektor menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung gradien 
suatu fungsi 

Input: grad sin (X^2 y) 
Interpretasi: grad sin  
Hasil:  

 
 
 

Menghitung bentuk 
alternatif dari ekspresi 
alanisis vektor 
 

Input: curl  (curl F) 
Interpretasi: curl curl F 
Hasil:  
 

 

9. Integral transformasi 
Transformasi laplace merupakan sebuah tehnik dalam 

menyederhanakan permasalahan dari suatu sistem dari suatu 
yang mengandung masukan dan keluaran, untuk melakukan 
sebuah transformasi dari suatu domain pengamatan ke 
domain pengamatan lain. 

Tabel 3.24 
Menyelesaikan notasi sigma menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung transformasi 
fourier 

Input: fourier transform exp 
(-x^2) 
Interpretasi: 

 

Hasil:  
Menghitung transformasi 
laplace 

Input: LT e^t sin 2t  
Interpretasi: LT 
[  
Hasil:  
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10. Domain dan range 
Domain dalam suatu fungsi merupakan daerah asal, 

dimana langkah pengerjaanya dilihat dari suatu kondisi. Jika 
sebuah linear dan kodrat dapat dikatakan sebuah domain 
ialah seluruh x dari bilangan real. Sedangkan range dalam 
suatu fungsi ialah daerah hasil. Dimana setelah mencari 
domain maka yang harus dilakukan adalah mencari daerah 
hasil (range) dengan cari y = f(x). 

 

Tabel 3.25 
Menyelesaikan domain dan range menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung domain 
suatu fungsi 

Input: domain of f(x) = 
x/(x^2-1) 
Interpretasi:  
Hasil: 

 
 

Menghitung range suatu 
fungsi 

Input: range of e^(-x^2) 
Interpretasi: range   
Hasil:  
 

 

11. Kontinuitas 
Fungsi kontinu ialah fungsi yang di uraikan dengan 

intuitif ketika menjelaskannya, perubahan sederhana yang 
dimasukkan berakibat sederhana pula pada setiap 
pengeluarannya. Dimana jika tidak seperti itu maka disebut 
dikontinu, dan juga fungsi kontinu dengan fungsi invers 
kontinu dikatakan bikontinu. Uraian intuitif kekontinuan 
bisa diberikan oleh subuah gagasan bahwa fungsi kontinu 
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ialah sebuah fungsi yang dimana grafiknya bisa digambar 
tanpa mengangkat kapur di papan tulis.8 

 

Tabel 3.26 
Menyelesaikan kontinuitas menggunakan WolframAlpha 

 
menentukan 
apakah suatu 
fungsi 
kontinu 

Input: is sin (x-1.1)/(x-1.1)+(x-
1.1)+heaviside(x) continuous 
Interpretasi: is y = 

  
Hasil: y = 
  

 
 

Menemukan 
diskontinuita
s suatu 
fungsi 

Input: diskontinuities 
(x^3+8)/(x^3+3x^2-4x-12) 

Interpretasi: : y =  
 
Hasil: x=-3|x=-2|x=2 
 

 

D. Geometri 
Geometri ialah salah satu sistem dalam pelajaran matematika 

yang diawali oleh suatu konsep pangkal, yaitu titik. Dimana titik 
tersebut membentuk sebuah garis dan garis akan menjadi sebuah 
bidang. Pada bidang-bidang bisa mengkontruksi berbagai macam 
bangun datar beserta segi banyaknya, segi banyak bisa menyusun 
sesetuatu bangun ruang. Geometri juga merupakan sebuah 
cabang matematika yang berkaitan dalam persamaan bentuk, 
ukuran, posisi relatif gambar dan sifat ruang. 

 
                                                           

8 https://id.wikipedia,org/wiki/Fungsi_kontinu  diakses pada tanggal 
30 Juli 2021 pukul 21.17. 
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Gambar 3.4. 

Contoh Penyelesaian Geometri menggunakan 
WolframAlpha 

 
 

1. Plane geometry 
Plane geometry dalam matematika merupakan sebuah 

budang yang memiliki permukaan datar serta dua dimensi. 
Suatu bidang yang memiliki analog dua dimensi dari titik, 
garis dan ruang. Dimana bidang tersebut bisa keluar atau 
bermunculan sebagai sub ruang antara ruang dimensi yang 
lebih tinggi. 
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Tabel 3.27 
Menyelesaikan plane geometry menggunakan 

WolframAlpha 
Menghitung 
sifat-sifat 
bangun datar 

Input: Annulus, inner radius 2, outher 
radius 5. 
Interpretasi:  
Hasil: defining inequality 

. 
 

Menghitung 
sifat-sifat 
segitiga 
dengan 
panjang sisi 
yang diberikan 
 

Input: 5, 12, 13 triangle 
Interpretasi: triangle|edge 
lengths|5|12|13 
Hasil: interior angle sum 
180  

 
2. Solid geometry 

Solid geometri dalam matematika ialah geometri padat 
yang dikatakan nama tradisional di dalam geometri ruang 
euklides tiga dimensi. Dimana stereometri sering kali 
berkaitan dari suatu pengukuran volume di berbagai bilangan 
padat seperti limas, prisma serta polihedron lainnya. 

Tabel 3.28 
Menyelesaikan solid geometry menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung sifat-sifat 
benda padat geometris 

Input: sphere, surface area = 
1 
Interpretasi: sphere|surface 
area 1 
Hasil: circumference 
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Menghitung properti 
polihenron 

Input: tetrahedron 
Interpretasi: regular 
tetrahedron 
Hasil: volume= 

 
 

 

3. Geometri koordinat 
Geometri koordinat ialah sebuah sistem yang dapat 

menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat, 
dimana bisa menentukan secara unik posisi titik serta unsur 
geometris lain pada manifold dari ruang euklides.    

Tabel 3.29 
Menyelesaikan geometri koordinat menggunakan 

WolframAlpha 
 

Tentukan garis yang 
melalui 2 titik 

Input: line through (1,2) and 
(2,1) 
Interpretasi:   
Hasil: x + y = 3  
 

Plot bagian kerucut dan 
identifikasi jenisnya. 
 

Input: x^2 – 2 y^2=1  
Interpretasi:  
Hasil:  
 

 
4. Geometri transformasi 

Transformasi geometri ialah suatu langkah-langkah 
dalam pembentukan hasil dari sebuah bayangan dari suatu 
titik serta pada kurva, dimana pembentukan dalam geometri 
transformasi artinya perpindahan posisi awal (x,y) ke posisi 
lain (x’, y’).  
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Tabel 3.30 
Menyelesaikan geometri transformasi 

menggunakan WolframAlpha 
 

Memvisuali
sasikan 
rotasi dan 
menghitung 
matriksnya 

Input: rotate 30 degrees 
Interpretasi: rotation 

 

Hasil: (x,y)  
 

Memvisuali
sasikan 
refleksi 
dalam 3D 

Input: reflect across x+y+z=1 
Interpretasi: reflection|mirror|x+y+z=1  
Hasil: (x,y,z) 

 
 
 

 

5. Kurva dan surfaces 
Kurva ialah sebuah titik dibentuk dari garis-garis, 

sehingga membentuk menjadi lengkungan. Sedangkan 
permukaan surfaces struktur matematis yang berbentuk 
sebuah atas himpunan kurva. 

 
Tabel 3.31 

Menyelesaikan kurva dan surfaces menggunakan 
WolframAlpha 

 
Menghitung properti dari 
kurva bernama 

Input: cardiod 
Interpretasi: cardiod (plane 
curve)  
Hasil:  
 

Menghitung properti dari 
permukaan bernama 

Input: dini’s surface 
Interpretasi: dini surface 
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Hasil: k(u, v) =  
 

 

6. Geometri dimensi tinggi 
Geometri secara umum merupakan suatu cabang dari 

matematika yang dimana terfokusnya pada pengukuran, 
pernyataan terkait bentuk, posisi dari suatu gambar serta 
pandang ruang dan lain sebagainya. Dimana geometri 
memiliki bagian-bagian diantaranya geometri dimensi satu, 
dua dan tiga.   

Tabel 3.32 
Menyelesaikan geometri dimensi tinggi 

menggunakan WolframAlpha 
 

Menghitung 
properti dari 
objek 
geometris 
berdimensi 
tinggi 
 

Input: tesseract 
Interpretasi: tesseract  
Hasil: content  
Hyper-surface area 8  
 

Menentukan 
parameter 
untuk objek 
berdimensi 
tinggi 

Input: glome of radius 2 
Interpretasi: gole|radius 2 
Hasil: 
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7. Packing dan covering problems 
 

Tabel 3.33 
Menyelesaikan packing dan covering problems 

menggunakan WolframAlpha 
 

Menghitung properti dari 
kemasan geometris 
 

Input: pack 24 circles in a 
circle 
Interpretasi: packing 

 
Hasil: radius = 0.176939 r, 
container radius 
r(  
 

Menentukan dimensi 
wadah 

Input: pack 9 squares in a 
triangle of side 10 
Interpretasi: 

 
Hasil: number :9, side : 
1.88345, container side:10. 
 

Memperkirakan jumlah 
benda yang dibutuhkan 
untuk mengisi wadah a 
 

Input: how many baseballs fit 
in a boeing 747 ? 
Interpretasi: estima\te, 
number of:baseb\alls, to fill, 
interior volume of a boeing 
747. 
Hasil: 4.8 million  
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8. Tilings 

 
Tabel 3.34 

Menyelesaikan Tillings menggunakan 
WolframAlpha 

 
Mendapatkan informasi 
tentang ubin bidang 
periodik 
 

Input: rhombille tiling 
Interpretasi: rhombille tiling 
Hasil: translation vector (2,0 
| (1,  
 

Mendapatkan informasi 
tentang ubin bidang 
nonperiodik 
 

Input: amman A4 tiling 
Interpretasi: amman A4 tiling 
Hasil: 1 +  
 

 

9. Moire patterns 

 
Tabel 3.35 

Menyelesaikan moire patterns menggunakan 
WolframAlpha 

Jelajari lebih banyak pola Input: moire pattern 
Interpretasi: moire pattern 
Hasil: wavelength 28.6537 
 

Menyelidiki pola 
interferensi dengan offset 
atau sudut 
 

Input: moire pattern at 30 
degrees 
Interpretasi: moire pattern. 
Angle between grids 
30  Shift 
berween grids 0. 
Hasil: wavelength 3.8637 
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10. Polyforms 

Tabel 3.36 
Menyelesaikan polyforms menggunakan 

WolframAlpha 
 

Mendapatkan informasi 
tentang kelas poliform 
 

Input: polyominoes 
Interpretasi: polyomino 
Hasil: description: a plane 
geometric figure made by 
joining equal squares along 
common edges 
 

Menentukan urutan 
poliform 
 

Input: hexiamond 
Interpretasi: polyiamond 
order 6 
Hasil: ignoring orientation 
(1=sided), count 19. 
Including orientation 
(2=sided) 12. 
 

 

11. Topologi 

Tabel 3.37 
Menyelesaikan Topologi menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung 
properti 
simpul 

Input: trefoil knot 
Interpretasi:  
Hasil: notations: alexander briggs 
notation  conway 3, dowker notation 
4, 6, 2 
 

Menghitung 
kelompok 
homotopi 

Input: homotopy 3-sphere 
Interpretasi: homotopy groups of the 3-
sphere 
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bola Hasil: 

 
 

 

E. Persamaan differensial 
 
 

 
Gambar 3.5. 

Contoh Penyelesaian Persamaan Differensial 
menggunakan WolframAlpha 
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1. Persamaan differensial biasa 
Persamaan differensial biasa (PDB) merupakan suatu 

persamaan differensial yang di dalamnya mengandung hanya 
ada satu variabel bebas.9 Dimana dalam pengaplikasian PDP 
menggunakan aplikasi wolframalpha, seperti contoh soal 
pada tabel 3.38, misalnya pada tabel kedua tersebut 
menampilkan berbagai jenis jawaban seperti dalam bentuk 
persamaan differensial, dalam bentuk gambar grafik dan lain-
lain.  

Tabel 3.38 
Menyelesaikan Persamaan differensial biasa 

menggunakan WolframAlpha 
 

Memecahkan persamaan 
diferensial biasa linear 

Input:  
Interpretasi: 

 
Hasil: 
y(x)=  
 

Menentukan nilai awal Input: 
 

Interpretasi: 

 
Hasil: y(x)=sin (x)+2 cos(x) 
 
 

Memecahkan persamaan 
tak homogen 

Input:  
Interpretasi: 

 
Hasil: 

 
                                                           

9 https://www.mahadisuta.net/2012/12/pengertian-jenis-persamaan-
differensial.html diakses pada tanggal 17 agustus 2021 pukul 11.17. 
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Memecahkan persamaan 
yang melibatkan 
parameter 
 

Input:  
Interpretasi:  
Hasil: y(t)=  
 

Memecahkan persamaan 
non linear 

Input:  
Interpretasi: 

 
Hasil: F(t)=tan(  
 

Menentukan persamaan 
diferensial yang dipenuhi 
oleh fungsi yang 
diberikan 
 

Input: differential equations 
sin 2x 
Interpretasi: sin (2x) 
differential equation  
Hasil: 4 w(x)+w’’(x)=0 
 

 

2. Penyelesaian persamaan non linear 
Penyelesaian persamaan non linier merupakan 

penentuan akakr-akar dalam persamaan non liniear. Dimana 
akar suatu persamaan f(x)=0 yaitu nilai-nilai x yang 
memberikan nilai suatu f (x) ialah sama dengan 0. Dalam 
bahasa lain akar persamaan merupakan titik potong antara 
kurva f(x) dan sumbu X.10 Dalam menggunakan aplikasi 
wolframalpha untuk menyelesaikan soal persamaan non 
linear, seperti pada contoh tabel 3.39 yang menggunakan 
aplikasi wolframalpha terdapat beberapa jawaban 
diantaranya menampilkan jawaban dalam bentuk grafik, 
method comparison dan lain-lainnya. 

 
 
 

                                                           
10 https://docplayer.info/271297-bab-3-penyelesaian-persamaan-non-

linier.html diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 11.27. 
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Tabel 3.39 
Menyelesaikan Persamaan differensial non linear 

menggunakan WolframAlpha 
 

Memecahkan 
menggunakan metode 
numerik tertentu 

Input: runge-kutta method, 
dy/dx=-2xy, y(0)=2, from 1 
to 3, h=25 
Interpretasi: =-2xy, y(0)=2, 
from 1 to 3, h=25 
Hasil: exact solution of 
equation y(x)=2  
 

Menentukan 
menggunakan  metode 
adaptif 

Input: solve {y’(x)=-
2y,y(0)=1} from 0 to 10 
using r k f algogithm 
Interpretasi: y’(x)=-
2y,y(0)=1} from x = 0 to 10 
Hasil: y(x)=2  
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F. Grafik dan plot 
 

 
Gambar 3.6. 

Contoh Penyelesaian Grafik dan Plot 
menggunakan WolframAlpha 

1. Fungsi 

Tabel 3.40 
Menyelesaikan fungsi matematika menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menggambarkan fungsi 
dari satu variabel 

Input: plot x^3-6x+4x+12 
Interpretasi: 

 
Hasil: (x from -2.1 to 6.1, (x 
from -36 to 36) 
 



Miftahul Sururil Alan, Rizal Muhaimin, Haerul Fatoni ~ 59 

Menentukan rentang 
ekslisit untuk variabel 

Input: plot e^x from x=0 to 
10 
Interpretasi: plot 

 
Hasil: (x=0 t0 10) 
 

Plot fungsi bernilai 
fungsi 

Input: real plot –(sqrt(25-
y^2)) 
Interpretasi: plot re 

 
Hasil: (y from -1.8 to 1.8), (y 
from -9.2 to 9.2) 
 

Plot fungsi khusus 
special 

Input: plot Ai (x) 
Interpretasi: plot Ai (x)  
Hasil: (x from -11 to 5), (x 
from -51 to 45) 
 

Plot beberapa fungsi Input: plot sin x, cos x, tan x 
Interpretasi: plot sin (x), cos 
(x), tan (x) 
Hasil: x from -5.236 to 
5.536), (x from -20.94 to 
20.94) 
 

Menggambarkan fungsi 
pada skala logaritmik 

Input: log plot e^x-x 
Interpretasi: log plot  
Hasil: (x from -3 to 3) 
 

Plot pada skala log-linear Input: log-linear plot x^2 log 
x, x=1 to 10 
Interpretasi:  log-linear plot 

 log x, x=1 to 10 
Hasil: (x from 1 to 10) 
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2. Grafik 3d 

Tabel 3.41 
Menyelesaikan grafik 3d menggunakan 

WolframAlpha 
Menggambarkan fungsi 
dalam dua variabel 

Input: plot sin x cos y 
Interpretasi: plot sin (x) cos 
(y) 
Hasil: (x from -1.0 to 1.0) 
 

Menentukan rentang 
eksplisit untuk variabel 

Input: plot x^2 y^3, x=-
1..1,y=0..3 
Interpretasi:   , x=-
1..1,y=0..3 
Hasil: (x from -1.0 to 1.0) 
 

 

3. Persamaan 

Tabel 3.42 
Menyelesaikan persamaan menggunakan 

WolframAlpha 
 

Plot solusi persamaan 
dalam dua variabel 

Input: plot 3z^2-2xy+y^2=1 
Interpretasi: plot 
3  
Hasil: (x from -0.5 to 0.5) 
 

Menggambarkan 
permukaan kuadrat quad 

Input: plot x^2-3y^2-z^2=1 
Interpretasi: plot 

 
Hasil: (x from -4 to 4) 
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4. Ketidaksataraan 

Tabel 3.43 
Menyelesaikan ketidaksetaraan menggunakan 

WolframAlpha 
Menggambarkan daerah 
yang memenuhi 
pertidaksamaan dalam 
dua variabel 

Input: plot |x|^2+|y|^3<1 
Interpretasi: plot 

 
Hasil: (x from -1.0 to 1.0) 
 

Menggambarkan daerah 
yang memenuhi banyak 
ketidaksetaraan 

Input: plot x^2+y^2<1 and 
y>x 
Interpretasi: 

 
Hasil: (x from -1.0 to 1.0) 
 

 

5. Polar plots 

Tabel 3.44 
Menyelesaikan polar plots menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menggambarkan polar 
plots 

Input: ploar plot r=1+cos 
theta 
Interpretasi:  ploar plot 
r=1+cos (  
Hasil: (  
 

Menentukan rentang 
untuk variabel theta 

Input: polat plot r=theta, 
theta=0 to 8 pi 
Interpretasi: polar plotr 
=  
Hasil: (   
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6. Parametrik plots 

Tabel 3.45 
Menyelesaikan parametrik plots menggunakan 

WolframAlpha 
Menggambarkan plot 
parametrik 

Input: parametric plot (cos^3 
t, sin^3 t) 
Interpretasi:  parametric plot 
co  
Hasil: (t from 0 to 2  
 

Menentukan rentang 
untuk parameter 

Input: parametric plot (sin 
10t, sin 8t), t=0..2pi 
Interpretasi: parametric plot 
sin (10t), sin (8t), t=0 to 2  
Hasil: (t from 0 to  
 

Menggambarkan kurva 
parametrik dalam tiga 
dimensi 

Input: 3d parametric plot (cos 
t, sin 2t, sin 3t) 
Interpretasi: 3d parametric 
plot: cos (t), sin (2)t, sin (3t) 
Hasil: (t from -1.0 to 1.0) 
 

Menggambarkan 
permukaan parametrik 
dalam tiga dimensi 

Input: 3d parametric plot (cos 
u, sin u+cos v, sin v), u=0 to 
2pi, v=0 to 2pi 
Interpretasi: 3d parametric 
plot:cos (u), sin (u)+cos (v), 
sin (v), u=0 to 2 , v=0 to 
2  
Hasil: (x from -1.0 to 1.0) 
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7. Garis bilangan 

Tabel 3.46 
Menyelesaikan garis bilangan menggunakan 

WolframAlpha 
Memvisualisasikan satu 
set bilangan 

Input: number line 2, 3, 5, 7, 
11, 13 
Interpretasi: number line {2, 
3, 5, 7, 11, 13} 
Hasil: 41 
 

Menampilkan beberapa 
set pada garis bilangan 

Input: number line x^2>5, 
0<=x<3 
Interpretasi: number line 

  
Hasil:  
 

 

G. Bilangan 
 

 
Gambar 3.7. 

Contoh Penyelesaian Bilangan menggunakan 
WolframAlpha 
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1. Bilangan bulat 

Tabel 3.47 
Menyelesaikan bilangan bulat menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung sifat-sifat 
bilangan bulat 

Input : 28   
Interpretasi: 28 
Hasil: 28 
 

Melakukan aritmatika 
eksak dan dengan 
bilangan bulat 

Input: 141(2^141)+1 
Interpretasi: 141  
Hasil: 
393050634124102232869567
034555427 
 

Menghitung faktorisasi 
prima 

Input: factor 70560 
Interpretasi: factor 70560 
Hasil:  
 

 

2. Bilangan rasional 

Tabel 3.48 
Menyelesaikan bilangan rasional menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung sifat-sifat 
bilangan rasional 

Input: 12/17 
Interpretasi:  
Hasil: 0.705882 
 

Menghitung nilai eksak 
dari desimal berulang 

Input: .03571428571428... 
Interpretasi: 0.03571428 
Hasil:  
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3. Bilangan irasional 

Tabel 3.49 
Menyelesaikan bilangan irasional menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung sifat-sifat 
bilangan rasional 

Input: sqrt (13) 
Interpretasi:  
Hasil: 3.60555127546 
 

Menentukan apakah 
suatu bilangan irasional 
 

Input : Is cbrt (3) an irrational 
number?  
Interpretasi: Is 

 
Hasil: 1.44224957... 
 

 

4. Bilangan aljabar 

Tabel 3.50 
Menyelesaikan bilangan aljabar 
 menggunakan WolframAlpha 

 
Menentukan apakah 
suatu bilangan adalah 
aljabar 

Input: Is sin(pi/17) an 
algebraic number.  
Interpretasi: is sin 

 
Hasil: 0.18374951...  

Mengidentifikasi bilangan 
bulat dan satuan aljabar 

Input: is 1/(1+sqrt(5)) an 
algebraic integer ? 
Interpretasi: is 

 
Hasil: 0.30901699... 
 

5. Bilangan transendental 
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Tabel 3.51 
Menyelesaikan bilangan transendental 

menggunakan WolframAlpha 
 

Menentukan apakah 
suatu bilangan 
transendental 

Input: is sqrt (2)^sqrt(2) 
transcendental ? 
Interpretasi: is 

 
 

Hasil: 1.6325269... 
 

Informasi tentang 
transendental 

Input: champernowne 
constant 
Interpretasi: champernowne 
constant  
Hasil:  
 

6. Bilangan kompleks 

Tabel 3.52 
Menyelesaikan bilangan kompleks 

menggunakan WolframAlpha 
Melakukan aritmatika 
dasar pada bilangan 
kompleks 
 

Input: 1/(12+7i) 
Interpretasi:  

Hasil:  
 

Menemukan akar 
bilangan kompleks 

Input: (1+i)^(1/2) 
Interpretasi:  
Hasil: decimal = 1.0585... 
 

Terapkan fungsi ke 
bilangan kompleks 

Input: exp (24+2i)  
Interpretasi: exp (24+2i) 
Hasil:  
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7. Arbitrary precision 

Tabel 3.53 
Menyelesaikan arbitrary precision 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Lakukan aritmatika eksak 
dengan bilangan besar 
 

Input: 22+22 
Interpretasi: 22 + 22 
Hasil: 44 
 

Menemukan aplikasi 
desimal  

Input: (1+e)/2  
Interpretasi:  
Hasil: decimal = 1.859... 
 

Menghitung aplikasi 
desimal ke sejumlah digit 
tertentu 
 

Input: pi to 10 digits 
Interpretasi:   
Hasil:  3.141592654 
 

 

8. Konstanta matematika 

Tabel 3.54 
Menyelesaikan konstanta matematika 

menggunakan WolframAlpha 
Menghitung nilai 
konstanta matematika 

Input: feigenbaum alpha 
Interpretasi: feigenbaum 
alpha 
Hasil: 2.502907875...  
 

Melakukan perhitungan 
yang melibatkan 
konstanta 
 

Input: golden ratio-1(golden 
ratio) 
Interpretasi:   
Hasil: 1 
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9. Number recognition 

Tabel 3.55 
Menyelesaikan number recognition 

menggunakan WolframAlpha 
 

Menemukan 
kemungkinan bentuk 
tertutup untuk jumlah 
perkiraan 
 

Input: -0.283882181415 
Interpretasi: -0.283882181415  
Hasil: -0.3 
 

Mewakili jumlah 
perkiraan dalam hal 
konstanta yang 
ditentukan 
 

Input: express 4.8675 
through the pi and e 
Interpretasi: express 4.8675 
through the constants 

 
Hasil: 

 
 

 

10. Basis konversi 

Tabel 3.56 
Menyelesaikan basis konversi 
menggunakan WolframAlpha 

Mengubah bilangan 
desimal ke basis lain 

Input: 1275 to base 7  
Interpretasi: convert 1275 to 
base 7 
Hasil: 350  
 

Mengubah angka dalam 
basis tertentu menjadi 
desimal 
 

Input: 100011010 base 2 
Interpretasi: 10001101  
Hasil: desimal dari 282 

Melakukan perhitungan 
dasar campuran 

Input: (28 base 16) + (30 
base 5) 
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Interpretasi: 2   
Hasil: desimal dari 55 
 

 

11. Sejarah bilangan 

Tabel 3.57 
Menyelesaikan sejarah bilangan 

menggunakan WolframAlpha 
 

Melakukan perhitungan 
dengan angka romawi 
 

Input: XLVIII+LXXII  
Interpretasi: XLVIII+LXXII 
Hasil: CXX 
 

Convers a decimal number to 
mayan numerals 

Input: 365 to Mayan 
Interpretasi: 365 in mayan 
numerals 
Hasil:  
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Nama bilangan 

Tabel 3.58 
Menyelesaikan nama bilangan 
menggunakan WolframAlpha 

 
Find the english name of a 
large number 

Input: 10^2 
Interpretasi: 1   
Hasil: 100 
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Specify a number by name Input: 49 tradecillion  
Interpretasi: 49 000 000... 
Hasil: 4.9  
 

 

13. Jenis bilangan aritmatika 

Tabel 3.59 
Menyelesaikan jenis bilangan aritmatika 

menggunakan WolframAlpha 
Determine party Input: 1+(even number*odd 

number) 
Interpretasi: 1 + even 
number  odd number  
Hasil: odd integer 
 

Determine sign Input: negative number^40  
Interpretasi: negative real 
numbe  
Hasil: positive real number 
 

Determine number type Input: square root of integer 
Interpretasi:  
Hasil: complex number 
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H. Trigonometri 
 

 
Gambar 3.8 

Contoh Penyelesaian Trigonometri 
 menggunakan WolframAlpha. 

 
1. Perhitungan trigonometri 

Tabel 3.60 
Menyelesaikan perhitungan trigonometri 

menggunakan WolframAlpha 
Menghitung nilai fungsi 
trigonometri 

Input: sin (pi/5)  
Interpretasi: sin  

Hasil:  
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Mengitung nilai fungsi 
trigonometri terbalik 
 

Input: arcsin (1/2) 
Interpretasi: si  

Hasil:  
 

2. Fungsi trigonometri 

Tabel 3.61 
Menyelesaikan jenis fungsi trigonometri 

menggunakan WolframAlpha 
 

Menghitung sifat-sifat 
fungsi trigonometri 
 

Input: cos x 
Interpretasi: cos (x)  
Hasil: root 

 
 

Menghitung sifat-sifat 
fungsi trigonometri 
terbalik 
 

Input: arccot x 
Interpretasi: co  
Hasil: ta   

Menggambarkan fungsi 
trigonometri 

Input: plot sin (x) 
Interpretasi: plot sin (x) 
Hasil: (x from -6.3 to 6.3) 
 

Menganalisis fungsi 
trigonometri dari variabel 
kompleks 
 

Input: sin (z)  
Interpretasi: sin (z) 
Hasil: (z from -6.3 to 6.3) 

Menganalisis polinomial 
trigonometri 

Input: cos (x) + ½ cos (2x) + 
¼ cos (4x) 
Interpretasi: cos (x) + 

  
Hasil: (x from -6.3 to 6.3) 
 

Menghasilkan tabel nilai 
khusus dari fungsi 

Input: closed-form valuase of 
tan (x) 
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Interpretasi: tan (x):special 
values  
Hasil: tan (0)=0 

Menghitung akar kuadrat 
rata-rata dari fungsi 
periodik 

Input: root mean square 3 
sin(t)-2 cos(2t) 
Interpretasi: root mean 
square : 3 sin(t)-2 cos(2t) 

Hasil:  

 
 

3. Identitas trigonometri 

Tabel 3.62 
Menyelesaikan identitas trigonometri 

menggunakan WolframAlpha 
 

Temukan beberapa 
rumus sudut  

Input: expand sin 4x 
Interpretasi: expand sin 4x 
Hasil: 4 sin (x) 
co  
 

Temukan rumus 
tambahan 

Input: expand sin (x+y+z) 
Interpretasi: expand sin 
(x+y+z) 
Hasil: -
sin(x)sin(y)sin(z)+sin(x)cos(y)
cos(z)+cos(x)sin(y)cos(z)+ 
cos(x)cos(y)sin(z) 
 

Temukan identitas 
trigonometri lainnya 
 

Input: factor sin x + sin y 
Interpretasi: factor sin (x) + 
sin (y) 
Hasil: 2 sin 
(  
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4. Persamaan trigonometri 

Tabel 3.63 
Menyelesaikan persamaan trigonometri 

menggunakan WolframAlpha 
 

Memecahkan persamaan 
trigonometri 

Input: sin x + cos x=1 
Interpretasi: sin (x) + cos (x) 
=1 
Hasil:  
 

 

5. Teorema trigonometri 

Tabel 3.64 
Menyelesaikan persamaan trigonometri 

menggunakan WolframAlpha 
 

Terapkan teorema 
trigonometri 

Input: law of cosines 
Interpretasi: law of cosines  
Hasil:  

 
 

Terapkan teorema 
pythagoras 

Input: phythagorean theorem 
a=10, b=24 
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Interpretasi: phythagorean 
theorem. First side length : 
10, second side length:24. 
Hasil: hypotenuse = 26 
 

 

6. Spherical trigonometry 

Tabel 3.65 
Menyelesaikan spherical trigonometri 

menggunakan WolframAlpha 
 

Menerapkan teorema 
trigonometri bola 

Input: law of haversines 
Interpretasi : law of 
haversines 
Hasil:  
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I. Aljabar linier 
 

 
Gambar 3.9 

Contoh Penyelesaian Aljabar Linier 
 menggunakan WolframAlpha. 

 
1. Vektor 

Tabel 3.66 
Menyelesaikan Vektor menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung sifat-sifat 
vektor 

Input: vector {2, -5, 4) 
Interpretasi: (2, -5, 4) 
Hasil: vector lenght  
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2. Matriks 

Tabel 3.67 
Menyelesaikan Vektor menggunakan 

WolframAlpha 
 

 
Menghitung sifat-sifat 
matriks 

Input: {{6, -7}, {0,3}} 

Interpretasi:  
Hasil:  

 
 

Perkalian matriks Input: {{2,-
1},{1,3}}.{{1,2},{3,4} 
Interpretasi: 

 

Hasil:  
 

Baris mengurangi matriks Input: duce {{2,1,0, -3},{3,-
1,0,1},{1,4,-2,-5}} 
Interpretasi: row reduce 

 

Hasil:  
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3. Linear independence  

Tabel 3.68 
Menyelesaikan linear independence 

menggunakan WolframAlpha 
 

 
Tentukan apakah suatu 
himpunan vektor bebas 
linear 

Input: are (2,-1) and (4,2) 
linearly independent? 
Interpretasi: linear 
independence: (2,-1)|(4,2)  
Hasil: (2,-1) and(4,2) are 
linearly independent 
 

Tentukan vektor 
kompleks 

Input: are (1,i), (i,-1) linearly 
independent? 
Interpretasi: : linear 
independence: (1,-i)|(i,-1)  
Hasil: (1,i) and(i,-1) are 
linearly dependent 
 

Tentukan vektor dengan 
satu atau lebih 
komponen simbolis 

Input: linear independence of 
{(1,3, -1),(-1, -5, 5) 
Interpretasi: linear 
independence (1,3,-1)|(-1,-
5,5)|(4,7,h) 
Hasil: (1,3,-1), (-1,-5,5), and 
(4,7,h) are linearly 
independent when h  
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4. Ruang vektor 

Tabel 3.69 
Menyelesaikan ruang vektor menggunakan 

WolframAlpha 
 

Hitunglah ruang baris 
suatu matriks 

Input: row space {{1,2,-5},{-
1,0,-1},{2,1,-1}} 

Interpretasi:  

Hasil: {(x-y, 2x, -5x-y): x, y 
 

 
Menghitung ruang kolom 
suatu matriks 

Input: {{1,0,-1},{2,-1,3}} 
column space  
Interpretasi:  column space 

 

Hasil:  
  

Hitunglah ruang nol 
suatu matriks 

Input: null space of {{1,0,-
2,1},{2,-1,1,0},{0,2,-3,1} 
Interpretasi: 

 

Hasil:{(-x,x,3x,7x):  
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J. Teori bilangan 
 

 
Gambar 3.10 

Contoh Penyelesaian Teori Bilangan 
 menggunakan WolframAlpha. 

 
 

1. Bilangan prima 

Tabel 3.70 
Menyelesaikan bilangan prima menggunakan 

WolframAlpha 
 

Hitung faktorisasi prima 
prime 
 

Input: factor 70560 
Interpretasi: factor 70560 
Hasil:  
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Tentukan bilangan prima 
berdasarkan posisinya 
pada barisan 2,3,5.. 
 

Input: 1,000,000th prime 
Interpretasi: P1 000 000 
Hasil: 15 485 863 

Buat daftar bilangan 
prima 

Input: primes <= 10 
Interpretasi: primes: less than 
or equal to 10 
Hasil: 2|3|5|7 (4 primes)  
 

 

2. Divisors 
 

Tabel 3.71 
Menyelesaikan divisors menggunakan 

WolframAlpha 
 

Menghitung pembagi 
bilangan bulat 
 

Input: divisors 30 
Interpretasi: divisors 30 
Hasil: 1|2|3|5|6|10|15|30 
(8 divisors) 
 

Compute a greatest common 
divisor 

Input: gcd 24, 36, 48, 60  
Interpretasi: gcd (24, 36, 48, 
60) 
Hasil: 12  
 

 

3. Persamaan diophantine 

Tabel 3.72 
Menyelesaikan persamaan diophantine 

menggunakan WolframAlpha 
 

Solve a diophantine equations Input: solve 3x+4y=5 over 
the integers 
Interpretasi: solve 3x+4y=5 
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over the integers  
Hasil: x=-4n-1 and y=3n+2 
and n   
 

 

4. Digit penjumlahan 

Tabel 3.73 
Menyelesaikan digit penjumlahan 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Jumlahkan digit bilangan 
bulat 

Input: add up the digits of 
2567345 
Interpretasi: sum of digits 
2567345 
Hasil: base 10 result = 32 
 

Hitung jumlah digit di 
basis lain 

Input: sum of digits of 29225 
in base 2 
Interpretasi: sum of digits 
29225 base 2 
Hasil: base 2 result = 7 
 

 

5. Bilangan spesial 

Tabel 3.74 
Menyelesaikan bilangan spesial 
 menggunakan WolframAlpha 

 
Menghitung bilangan 
poligonal 

Input: 5th hexagonal number 
Interpretasi: 

 
 

Hasil: 45 
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Tentukan apakah suatu 
bilangan termasuk dalam 
kelas tertentu 
 

Input: does the set of perfect 
numbers contain 18 ? 
Interpretasi: is 18 a perfect 
number ? 
Hasil: 18 is not a perfect 
number 
 

Temukan nomor yang 
cocok dengan kriteria 
yang ditentukan 
 

Input: 20 greatest triangular 
numbers < 500 
Interpretasi: 20 greatest 
integers| triangular|less than 
500   
Hasil: 
78|91|105|120|136|153|17
1|190|210|...|496 (20 
integers) 
  

Buat segitiga pascal Input: 7 rows of pascal”s 
triangle 
Interpretasi: pascal”s triangle 
Hasil:  
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6. Jenis tipe aritmatika 

Tabel 3.75 
Menyelesaikan jenis tipe aritmatika 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Determine parity 

 

Input: 1+(even number*odd 
number) 
Interpretasi: 1+ even integer 
× odd integer  
Hasil:  odd integer 
 

Determine sign  

 

Input: negative number^40 
Interpretasi: negative real  
numbe  
Hasil: positive real number 
 

Determine number type 
 

Input: integer + integer 
Interpretasi: integer + integer  
Hasil : integer 
 

 

7. Pecahan berlajut 

Tabel 3.76 
Menyelesaikan pecahan berlanjut 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Temukan representasi 
pecahan lanjutan dari 
suatu bilangan  
 

Input: comtinued fraction 
sqrt (2) 
Interpretasi:  comtinued 
fraction  
Hasil:  comtinued fraction 
{1;  
 

Temukan representasi 
pecahan lanjutan dari 

Input: continued fraction tan 
x  
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suatu fungsi  
 

Interpretasi: continued 
fraction tan (x)  
Hasil:  
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K. Matematika diskrit 
 
 

 
Gambar 3.11 

Contoh Penyelesaian Matematika Diskrit 
 menggunakan WolframAlpha. 

 
 

1. Kombinatorika 

Tabel 3.77 
Menyelesaikan kombinatorika 
 menggunakan WolframAlpha 

 

Hitung koefisien binomial 
(kombinasi) 

Input: 30 choose 18 

Interpretasi:  
Hasil: 86 493 225 
 

Compute a frobenius number 

 

Input: frobenius number {4, 
7, 12} 
Interpretasi: frobenius 
number [{4, 7, 12}] 
Hasil: 17 
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Temukan partisi dari 
bilangan bulat  

Input: integer partitions of 
10 
Interpretasi: partitions| 
integer|10 
Hasil: 
 

 
 

 
2. Teori graf 

Tabel 3.78 
Menyelesaikan teori graf 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Compute a properties of a 
named graph 

 

Input: pappus graph 
Interpretasi: pappus graph 
Hasil:  
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Bandingkan beberapa 
grafik  

Input: petersen graph, 
icosanhedral graph 
Interpretasi: petersen graph| 
icosanhedral graph 
Hasil:  
 

 
 

Analisis grafik yang 
ditentukan oleh aturan 
ketetanggaan 
 

Input: integer partitions 10 
Interpretasi: partitions| 
integer|10 
Hasil:  
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3. Point lattices 

Tabel 3.79 
Menyelesaikan point lattices 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Compute the properties of a 
lattice 

 

Input: face-centered cubic 
Interpretasi: face- centered 
cubic (lattice) 
Hasil:  
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Compute the properties of a 
root lattice 
 

Input: A4 root lattice 
Interpretasi: root 
lattice|  
Hasil:  
 

 
Compute several lattice 
 

Input: simple cubic, simple 
hexagonal 
Interpretasi: simple cubic 
(lattice)|simple hexagonal 
(lattice)  
Hasil: 
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4. Barisan 

Tabel 3.80 
Menyelesaikan barisan 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Hitung kemungkinan 
formula dan kelanjutan 
dari suatu barisan. 

 

Input: 1,4,9,16,25, ... 
Interpretasi: {1,4,9,16,25, 
...} 
Hasil:  
1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,1
21, ... 
 

Jumlahkan deret tak 
hingga yang ditentukan 
secara tidak lengkap  
 

Input: 
1/2+1/4+1/8+1/16+... 
Interpretasi: 

 
Hasil:   
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5. Recurrences 
 

Tabel 3.81 
Menyelesaikan recurrences 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Memecahkan pengulangan  Input: g(n+1)=n^2+g(n) 
Interpretasi: 
g(n+1)=  
Hasil: 
g(n)=

  
 

Tentukan nilai awal  Input: f(n) =f(n-1)+f(n-
2),f(1)=1 ,f(2)=2 
Interpretasi: f(n) =f(n-
1)+f(n-2)|f(1) =1|f(2)=2 
Hasil:  
 

Temukan pengulangan 
yang dipenuhi oleh urutan 
yang diberikan  
 

Input: fibonacci(n) 
recurrence 
Interpretasi: 

  
Hasil:  

 

6. Fungsi Ackermann  

Tabel 3.82 
Menyelesaikan fungsi ackermann 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Evaluate the Ackermann 
function 
 

Input: ackermann[2,3]  
Interpretasi: A(2,3) 
Hasil: 9 
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L. Analisis kompleks 
 

 
 

Gambar 3.12 
Contoh Penyelesaian Analisis Kompleks 

 menggunakan WolframAlpha. 
 

1. Bilangan kompleks 

Tabel 3.83 
Menyelesaikan bilangan kompleks 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Aritmatika dasar pada 
bilangan kompleks 

Input: ((3+4i)/5)^10 

Interpretasi:  
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Hasil:  
 

Terapkan fungsi ke 
bilangan kompleks 

Input: exp(24+2i) 
Interpretasi: exp(24+2i) 
Hasil:  
 

 
2. Fungsi kompleks 

Tabel 3.84 
Menyelesaikan fungsi kompleks 
 menggunakan WolframAlpha 

 

Hitung properti fungsi 
dari variabel kompleks 
(gunakan variabel, <i> 
z</i>) 
 

Input: e^z 
Interpretasi:   
Hasil :  

  
Gambarkan fungsi 
kompleks 

Input: plot z^4 
Interpretasi:  
Hasil:  
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3. Poles 

Tabel 3.85 
Menyelesaikan poles 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Locate poles of a complex 
function 
 

Input: poles of 1/(sin^2 z) 
Interpretasi: poles|  

Hasil: z=n  
 

Locate poles in a specified 
dimain 
 

Input: poles of z tan (iz) 
with 0< im z <12 
Interpretasi: poles z tan (iz) 
|domain|0<im(z)<12 
Hasil: z=  
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4. Residues 

Tabel 3.86 
Menyelesaikan residues 

 menggunakan WolframAlpha 
Compute the residue of a 
function at a point 
 

Input: residue of 
1/(z^2+4)^2 at z=2i 
Interpretasi: resisue | 

 

Hasil:   

 
Compute residues at the poles 
of a function 
 

Input: residues (z^2-
9)/(z^3-3z^2+2z) 
Interpretasi : residues : 

   

Hasil:  
 

 
 

Compute residues at poles in a 
specified domain  

Input: residues of 
1/(e^(2z)+1) with |z|<3pi 
Interpretasi: : residues 
1/(

. 
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Hasil:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Rienmann surfaces 

Tabel 3.87 
Menyelesaikan rienmann surfaces 

 menggunakan WolframAlpha 
 

Visualize a riemann surface 
 

Input: riemann surface log z 
Interpretasi: riemann surface 
log (z) 

Hasil: 
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BAB 4 

WOLFRAMALPHA UNTUK SAINS DAN 
PENGETAHUAN UMUM 

 
Sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban dunia, maka 

kompleksnya permasalahan kehidupan mengharuskan adanya sumber 
daya manusia yang terampil, ahli dan handal dalam berkompetisi 
selama mengarungi kehidupan. Diprediksi akan lebih banyak lagi 
pekerjaan yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi yang tidak 
hanya melibatkan pemecahan masalah, pemikiran kritis, penyampaian 
pendapat tetapi juga kerjasama yang efektif dan efisien dalam 
membangun hubungan antar manusia. Salah satu keahlian yang harus 
dimiliki adalah keahian menggunakan teknologi, salah satunya 
teknologi WolframAlpha untuk mengatasi permasalahan yang 
berkaitan dengan pengetahuan umum. 

WolframAlpha merupakan salah satu mesin pencari data ilmu 
pengetahuan umum yang luas dan akurat. Para pengguna dapat 
menginput berbagai jenis pertanyaan maupun pernyataan dan 
WolframAlpha akan menyajikan berbagai data yang relevan dengan 
kata kunci yang dicari. Berbagai bidang ilmu pengetahuan umum 
telah dihimpun datanya oleh WolframAlpha. Oleh kareanya untuk 
memudahkan pembaca, secara tematik berikut kami sajikan beberapa 
hal unik yang bisa Anda cari di aplikasi WolframAlpha. Anda juga 
bisa bereksperimen dengan mencoba mencari berbagai hal yang 
memungkingkan untuk didapatkan data nya. Beberapa contoh 
tersebut antara lain: 

 
A. Menghitung Usia Kita Dalam Satuan Hari 

Pernahkah Anda berpikir berapa usia kehidupan yang sudah 
dihabiskan hingga detik ini dalam satuan minggu, hari, jam 
bahkan menit?, WolframAlpha dapat menghitung dan 
mengkonversikan usia Anda dengan akurat. Anda hanya perlu 
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menginput tanggal lahir Anda lalu tambahkan kata until dan 
setelahnya tambahkan tanggal hari ini. Jika ingin mengetahui 
dalam konversi jam, atau minggu maka kata kuncinya tinggal 
diganti saja. Konversi sampai sekecil mungkin diperlukan agar 
seseorang mengetahui detail dari lama waktu yang ditempuh 
selama kurun waktu tersebut.  

 
 

 
Gambar 4.1 

Menghitung usia dengan WolframAlpha 
 

Dari output yang ditampilkan di atas, baris pertama 
ditampilkan tentang interpretasi tanggal lahir disertai hari, baris 
kedua ditampilkan hasil berupa lama waktu dari tanggal awal 
yang ditulis sampai tanggal akhir, yakni meliputi tahun, bulan dan 
hari. Baris ketiga ditampilkan lama waktu dalam satuan minggu 
dan hari saja, sedangkan baris keempat dan kelima berurutan 
menampilkan interpretasi dalam bentuk hari dan tahun saja. 

Sebenarnya Anda tidak harus memulai dengan tanggal lahir, 
konversi satuan waktu dari sembarang tanggal dari a ke b dapat 
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dihitung oleh WolframAlpha. WolframAlpha juga secara alami 
dapat mengenali berbagai pertanyaan unik seperti hari selasa 
ketiga di bulan April 2021, tahun kabisat berikutnya, dan lain 
sebagainya. 

 
B. Mengetahui Cuaca Hari Ini 

WolframAlpha juga mengumpulkan data cuaca dari sumber 
yang akurat. Misalnya pengguna yang sedang berada di kota 
Mataram hanya perlu mengetikan “Weather mataram today” atau 
“Weater mataram 28 Juni 2021”. Tidak perlu hawatir kesalahan 
ketik pada tampilan aplikasi  karena WolframAlpha akan 
berusaha memahami apa yang dimaksud dan akan 
menginterpretasikannya. Hasilnya tertera seperti pada gambar 
berikut: 

 
Gambar 4.2. 

Mengetahui Informasi Cuaca dengan WolframAlpha 
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Dari output yang ditampilkan di atas, baris pertama 
ditampilkan gambar tentang interpretasi perkiraan cuaca dihari 
selasa dari pagi, siang, dan malam, karena cuaca dapat berubah 
dengan cepat dalam hitungan jam. Dibaris kedua  ditampilkan 
tabel interpretasi tempat cuaca yang dituju pada hari tersebut. 
Baris ketiga ditampilkan tabel rincian cuaca yang isinya meliputi 
temperature, kondisi seperti adanya awan, kemungkinan atau 
keakuratan prediksi, bahkan sampai kecepatan angin ditampilkan. 

Berbagai data numerik lengkap cuaca hari ini secara lengkap 
disajikan oleh WolframAlpha seperti suhu, kecepatan angin, 
curah hujan, dan berbagai data penting lainnya. Hal tersebut 
merupakan kelebihan WolframAlpha yang lebih banyak 
menampilkan informasi dan data bila dibandingkan aplikasi cuaca 
lainnya. 

Jika ingin mengumpulkan data tentang kecepatan angin 
suatu daerah, WolframAlpha juga dapat mengumpulkan data 
kecepatan angin dari sumber yang akurat. Misalnya pengguna 
yang sedang berada di kota Mataram hanya perlu mengetikan 
“Wind velocity in mataram”. Dari hasil pencarian dijelaskan 
bahwa kecepatan amgin di kota mataram menunjukan hasil 6,2 
meter perdetik. Hasil lebih jelasnya  tertera seperti pada gambar 
berikut: 

 
Gambar 4.3 

Data Kecepatan Angin menggunakan WolframAlpha 
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Kemudian jika ingin mengumpulkan data tentang curah 
hujan suatu daerah, WolframAlpha juga dapat mengumpulkan 
curah hujan dari sumber yang akurat. Misalnya pengguna yang 
sedang berada di kota Mataram hanya perlu mengetikan “Rainfall 
in mataram”. Dari hasil pencarian dijelaskan bahwa curah hujan 
di kota mataram tidak menunjukan hasil karena tidak sedang 
terjadi hujan, canggih bukan. Hasil lebih jelasnya  tertera seperti 
pada gambar berikut: 

 

  
Gambar 4.4 

Data Curah Hujan dengan menggunakan WolframAlpha 
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C. Melihat Kurs Dollar Ke Rupiah Hari Ini. 
WolframAlpha juga dapat menyelesaikan berbagai persoalan 

ekonomi dengan akurat. Salah satu hal yang sederhana yang 
dapat diselesaikan adalah mengkonversi mata uang suatu negara 
ke mata uang negara lainnya. Contoh yang sederhana adalah 
mencari berapakah nilai 2 dollar pada tanggal 28 juni 2021 dalam 
satuan IDR (Indonesian Rupiah) dan hasilnya ditampilkan 
sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 

Kurs Dolar ke Rupiah menggunakan WolframAlpha 
 

Tidak hanya sekedar mendapatkan nilai mata uang dari 
Dollar ke Rupiah, WolframAlpha juga akan menyajikan 
informasi tambahan bila 2 dollar dikonversikan ke mata uang 
alternatif lainnya seperti Euro, Yen, Ringgit, dan berbagai mata 
uang lainnya. Serta data exchange beberapa hari, bulan, dan tahun 
terakhir. 
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D. Mencari Luas Wilayah Suatu Pulau/Negara 
WolframAlpha juga dapat menyelesiakan berbagai. 

pertanyaan seputar geografi. Sebagai sebuah Computational 
Knowledge Engine,  WolframAlpha dapat menyajikan data berbagai 
jenis informasi. Contohnya adalah saat mencari luas suatu pulau 
atau negara. WolframAlpha akan menyajikan nya sebagai berikut: 

 
Gambar 4.6 

Mencari luas pulau lombok dengan WolframAlpha 
 

Gambar tersebut menyajikan data luas pulau lombok. 
WolframAlpha akan menyajikan nya dalam satuan kilometer 
persegi. WolframAlpha juga menyajikan informasi tambahan 
seperti informasi luas yang dikonversi kedalam berbagai satuan 
tidak hanya kilometer, perbandingan area tersebut dengan 
berbagai tempat populer di dunia, dan berbagai data penting 
lainnya. 
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E. Mencari Data Suatu Unsur Alam 
Bila Anda suka dengan ilmu kimia, WolframAlpha dapat 

membantu Anda dalam menjawab berbagai pertanyaan seputar 
bidang kimia. Misalnya mencari karakteristik suatu unsur di alam 
semesta. Salah satu yang cukup populer adalah unsur emas. Anda 
dapat mengetik kata “search gold” atau “gold” atau “Aurum” 
atau “Au” dan WolframAlpha akan memberikan data yang rinci 
sebagai berikut: 

 
Gambar 4.7 

Mencari data unsur alam Dengan WolframAlpha 
 

Berbagai data seputar unsur tersebut disajikan mulai dari 
harga, gambar, letaknya di tabel periodik, simbol atpm, nomor 
atom, konfigurasi elektron, diagram aufbau, massa atom, dan 
berbagai daftar data akurat seputar unsur tersebut. 

 
F. Menghitung jarak dari suatu kota ke kota lain 

Ketika Anda ingin mengadakan perjalanan jauh ke luar kota 
atau ke luar negeri dan Anda kesulitan menentukan jarak antar 
dua wilayah tersebut, Anda dapat memanfaatkan WolframAlpha. 
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Sebagai contoh ketikan “distance lombok to Jakarta” dan 
WolframAlpha akan menyajikan data akurat sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.8 

Menghitung jarak antar kota dengan WolframAlpha 
 

G. Konversi Satuan Dan Pengukuran. 
Kebutuhan akan takaran suatu barang atau benda menjadi 

kebutuhan yang penting bagi orang dan atau perusahaan dalam 
menentukan seberapa besar kebijakan yang diambil dan berapa 
ukuran yang ingin diketahui dan dibutuhkan oleh orang lain. 
Sebagai contoh ketikan “1 mil to km” dan WolframAlpha akan 
menyajikan data akurat sebagai berikut: 
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Gambar 4.9 

Konversi satuan dan pengukuran dengan WolframAlpha 
 

Berbagai data seputar konversi tersebut disajikan mulai dari 
konversinya, hasil ke kilometer, komersil perubahan, dalam 
ukuran milimeter, mikrometer, serta meter dan masih banyak 
penjelasan lainnya jika tampilan WolframAlpha discroll kebawah. 

 
H. Menghitung Kandungan Gizi Suatu Makanan. 

Jika Anda ingin mengetahui kandungan dari suatu bahan 
makanan, buah dan segala sesuatu yang bisa dimakan, Anda tidak 
perlu jauh-jauh ke dokter untuk menanyakannya, atau 
mencarinya di mesin pencari yang hasilnya belum tentu sama tiap 
hasil yang muncul. Dengan WolframAlpha Anda akan 
mengetahui kandungan gizi berdasarkan berat dari suatu 
makanan dengan penyajian yang lengkap. Sebagai contoh ketikan 
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“vitamin c of chili” dan WolframAlpha akan menyajikan data 
akurat sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4.10 

Mencari kandungan vitamin dengan WolframAlpha 
 

Berbagai data seputar kandungan gizi yang terdapat pada 
cabai tersebut disajikan mulai dari berat vitamin c yang ada, 
kebutuhan vitamin c dari cabai untuk pria dan wanita serta 
berbagai daftar data akurat seputar unsur tersebut. 

 
I. Mendapatkan Alamat IP Suatu Web. 

Salah satu fungsi IP dari suatu web adalah sebagai identitas 
alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan 
komunikasi antar perangkat. Sebagai contoh ketikan “18.0.0.1” 
dan WolframAlpha akan menyajikan data akurat sebagai berikut: 
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Gambar 4.11. 

Data Alamat IP dengan WolframAlpha 
 

Berbagai data seputar alamt IP yang terdapat pada angka 
tersebut disajikan mulai dari nama alamat IP, tempat IP tersebut 
berada, alamat properti serta berbagai daftar data akurat seputar 
unsur tersebut. 

 
J. Mendapatkan Data Astronomi Sebuah Benda Antariksa. 

Anda bisa jadi ilmuwan atau layakanya seorang astronot 
untuk meneliti data luar angkasa tanpa Anda datang langsung 
keluar angkasa sana. Sebagai contoh cukup dengan ketikan 
“moon”, maka WolframAlpha akan menyajikan data akurat 
sebagai berikut: 
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Gambar 4.12 

Mencari data bulan dengan WolframAlpha 
 

Berbagai data seputar data tentang bulan yang disajikan pada 
WolframAlpha mulai dari massa bulan, radius, periode rotasi 
bulan, umur bulan, gambar bulan serta berbagai daftar data 
akurat seputar bulan tersebut. 
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BAB 5 

WOLFRAMALPHA UNTUK MENYELESAIKAN 
PERSOALAN IBADAH UMAT MUSLIM 

 
Bagi sebagian besar komunitas umat muslim, belajar hukum 

Islam atau fiqih merupakan ilmu yang susah terlebih lagi apabila 
melibatkan angka, bilangan, dan perhitungan yang tidak mudah 
dipahami, misalnya pada bab taharah, salat, haji, zakat, dan waris, 
padahal sebenarnya Islam adalah agama yang mudah dan 
memudahkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 
185. 

Diantara bentuk kegiatan dalam matematika yaitu kalkulasi atau 
berhitung sehingga benar jika kemudian ada yang menyebut 
matematika merupakan ilmu perhitungan atau ilmu al-hisab. 
Berkenaan dengan urusan hitung menghitung, Allah SWT adalah 
ahlinya. Allah SWT sangat cepat dan terampil dalam menghitung, 
tidak ada yang mampu menandingi kemampuan matematikanya. Oleh 
karenanya kita sebagai hambanya patut untuk tadabbur kemudian 
mempelajari dan berusaha untuk bisa memecahkan masalah 
matematika, terutama yang berhubungan dengan ibadah umat Islam. 

Kecanggihan teknologi dapat memudahkan muslim dalam 
menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan 
urusan ibadah atau fiqih,  salah satunya melalui aplikasi 
WolframAlpha. WolframAlpha tidak hanya  untuk dimanfaatkan 
dalam menyelesaikan perhitungan soal matematika seperti yang 
dijelaskan pada bab sebelumnya. WolframAlpha juga bisa digunakan 
dalam menyelesaikan berbagai jenis permasalahan lain yang berkaitan 
dengan dunia keislaman. Sangat perlu diketahui bahwa ada banyak 
permasalahan di dunia keislaman yang berkaitan pada perhitungan 
matematika. WolframAlpha dapat membantu anda untuk melakukan 
komputasi perhitungan yang bermanfaat bagi umat muslim.  
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A. Wolframalpha Dalam Bersuci. 

Salah satu yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan 
ibadah dalam Islam yaitu perihal bersuci. Bab thaharah atau yang 
sering disebut bersuci dalam bahasa Indonesia dalam kitab fikih 
tetap menjadi ranah kajian yang diutamakan, seperti tayamum, 
wudhu dan mandi. . Macam-macam air yang digunakan dalam 
bersuci juga telah ditentukan berdasarkan syariat, contohnya 
seperti ukuran dua kulah. Penjelasan dan ukuran dua kulah telah 
dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya “Apabila air 
cukup dua kulah, tidaklah dinajisi oleh suatu apa pun” (riwayat 5 
ahli hadist). Bagaimana kita membuat dan mengaitkan rumus dua 
kulah sesuai dengan versi para ulama. Pada buku Fikih Islam, dua 
kulah maksudnya adalah banyaknya air menurut ukurannya yaitu 
1,25 hasta untuk lebar, panjang dan tinggi, sedangkan pengertian 
hasta dalam hal ini adalah satuan panjang dari siku hingga ujung 
jari tengah (± 47 cm, berarti 1,25 hasta = 1,25 x 47 cm = 58,75 
cm), sedangkan dalam kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 
ditemukan kata al-qullatu yang artinya al-jarratul’azhiimatu, jika 
diubah ke terjemahan bahasa Indonesia berarti tempayan atau 
buyung besar. Adapun kata al-qullataani mempunyai artinya 
banyak ukuran air 60 cm3. Ukuran tersebut sudah mendekati 
ukuran 1,25 hasta di atas yakni 58,75 cm. 

Secara keseluruhan, setidaknya terdapat tiga jenis bentuk 
wadah air atau sekadar buat menakar air, yakni balok dan kubus, 
silinder atau tabung, diumpamakan seperti ember atau drum, 
beserta prisma juga selain dari dua bentuk wadah tersebut. 
1. Wadah Berbentuk Kubus/Balok. 

Cara untuk mengetahui volume dari suatu wadah 
berbentuk kubus atau balok, dapat menggunakan rumus p x 
l x t yaitu panjang x lebar x tinggi atau biasa disebut volume. 
Sebagai contoh jika diketahui panjang sebuah bak air 60 cm, 
lebarnya 80 cm dan dalam atau tingginya adalah 60 cm, maka 
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dengan menggunakan aplikasi WolframAlpha untuk 
permasalahan aritmatika seerhana tersebut dapat 
diselesaikan.  

Input 60*60*80 di WolframAlpha 

 
Gambar 5.1. 

Menghitung Volume Wadah Bersuci. 
 

Untuk mengetahui bentuk dalam ukuran atau satuan  
liter, kita dapat mengkonversikannya dengan menggunakan 
kaidah 1 liter = 1000 ml = 1000 cm , maka hasilnya 288000 
cm3 = 288 liter.  

 
Gambar 5.2 

Konversi Satuan Volume Wadah Bersuci 
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Karena ukuran dua kulah harus sebanyak 216 liter, 

dalam artian apabila bak air tersebut terisi penuh oleh air 
maka ketentuan sudah mencapai ukuran lebih dari ukuran 
dua kulah. 

2. Mengetahui volume wadah berbentuk silinder atau tabung 
Untuk mengetahui volume wadah yang berbentuk 

silinder atau tabung bisa menggunakan rumus πr2t, dengan π 
= 22/7, r = jari-jari lingkaran = ½ diameter atau garis 
tengah lingkaran alas wadah, t = tinggi atau dalam wadah 
tersebut. 

Misalnya diketahui dalam sebuah drum memiliki garis 
tengah atau diameter 80 cm dan tinggi 75 cm. Pertama-tama 
cari terlebih dahulu nilai r yaitu ½ dari diameter, jadi r = 40 
cm. Selanjutnya dicari volumenya dengan rumus πr2 t, 
berarti 22/7 x (40cm)2 x 75cm = 377145 cm3. Setelah 
dikonversikan menjadi 377,15 liter. Dengan hal demikian jika 
drum diisi air akan mencapai dua kulah dengan tinggi batas 
tertentu, bahkan mencapai lebih jika diisi sampai penuh. 

 
B. WolframAlpha dalam masalah Zakat 

Setiap orang Islam yang berkemampuan dalam hal ekonomi 
wajib membayar atau mengeluarkan sebagian dari harta yang 
dimiliki kepada sesama muslim yang berhak menerimanya, baik 
mengeluarkan melalui ‘Amil zakat atau panitia zakat maupun 
diberikan secara langsung oleh diri sendiri. Hukum zakat 
merupakan suatu hal yang wajib apabila orang yang  
mengeluarkan zakat mampu secara finansial dan sudah 
menggapai batas minimal bayar zakat atau yang biasa disebut 
nisab.  Berikut dijelaskan rumus serta contoh permasalahan pada 
pembayaran zakat fitrah guna membersihkan diri atau pribadi 
serta zakat mal atau zakat dari harta kekayaan dan zakat profesi 
yang diperoleh dari penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan. 
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1. Rumus untuk menghitung zakat fitrah 

Zakat fitrah untuk tiap orang adalah   2,5 kg x harga 
makanan pokok/beras di pasaran perkilogram. Apabila 
dikalkulasi dari segi berat adalah 2,5 kg x harga beras 
maupun bahan makanan pokok setempat per kilogram, 
maka contohnya seperti harga suatu beras jika dirata-ratakan 
atau bahan makanan pokok setempat yang biasa di konsumsi 
di pasar adalah Rp10.000,- zakat fitrah yang mesti dibayar 
perorangan yang mampu ialah sebesar 2,5 x Rp10.000,- = 
Rp25.000,- 

 
Gambar 5.3 

Menghitung zakat fitrah dengan WolframAlpha. 
 

2. Rumus Menghitung Zakat Profesi/Pekerjaan 
Besar zakat profesi dalam Islam adalah 2,5% dari 

penghasilan total perorang dikurangi angsuran atau 
pembayaran hutang. Hitungan nisab dari zakat profesi 
adalah 520 dari harga makanan yang layak dikonsumsi 
(beras/kg). Contohnya jika pak Satria memperoleh gaji 
sebesar Rp5.000.000/bulan, kemudian memperoleh 
penghasilan tambahan dari jualan pulsa perdana sebesar 
Rp7.000.000/ bulan, maka total penghasilan pak Satria 
adalah sebesar Rp11.000.000/bulan. Pak Satria juga memiliki 
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hutang yang wajib dibayarkan untuk cicilan kredit 
perumahan yang tidak bersubsidi pemerintah sebesar 
Rp5.000.000/bulan. Pertanyannya berapa zakat profesi yang 
harus dikeluarkan pak satria? Solusinya adalah dengan 
menggunakan nilai harga beras yang biasa dikonsumsi yakni 
sekitar Rp10.000,- per kilogram, sehingga nisab zakatnya 
adalah sebesar Rp5.200.000,-.  

 

 
Gambar 5.4 

Menghitung 2.5% zakat dengan WolframAlpha 
 

Dikarenakan pak Satria penghasilan bersihnya adalah Rp 
7 juta dan telah melebihi nisab, maka pak Satria harus 
membayar zakat profesi senilai Rp7 juta x 2,5% = 
Rp175.000 pada bulan itu. Kemudian pada bulan setelahnya, 
dihitung kembali sesuai kondisi kekayaan atau harta saat itu. 

3. Rumus Perhitungan Zakat Maal (Harta) 

Pengeluaran untuk zakat Maal adalah sebesar 2,5% dari 
jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun (investasi atau 
tabungan). Untuk perhitungan nisab zakat mal adalah 
sebesar 85% dikali harga emas pasaran per gram. Contohnya  
apabila seseorang memiliki tabungan di Bank sebesar Rp100 
juta, kemudian deposito sebanyak Rp200 juta, rumah kedua 
yang disewa adalah senilai Rp500 juta, emas dan perak 
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sebesar Rp200 juta, sehingga jumlah harta keseluruhan 
adalah Rp1 milyar. Contohnya jika keseluruhan harta yang 
dimiliki semenjak satu tahun yang lalu, berarti jika harga 1 
gram emas adalah Rp250.000,- maka abatas nisab zakat maal 
adalah sebesar Rp21.250.000,-. Karena harta orang tersebut 
melebihi nisab, maka dia  diharuskan membayar zakat mal 
sebesar Rp1 milyar dari 2,5% atau sebesar 25 juta rupiah per 
tahun. 

 
Gambar 5.5 

Menghitung persentase zakat mal dengan 
WolframAlpha 

C. Wolframalpha Dalam Membayar Fidiah Puasa. 
Pembayaran fidyah dimaksudkan apabila seorang muslim 

yang belum atau tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena 
alasan syariat, maka dianjurkan menggantinya dengan 
mengeluarkan fidiah. Beberapa ulama seperti Imam Malik dan 
Imam As-Syafi’i menetapkan bahwa banyaknya fidyah yang perlu 
dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud 
gandum sesuai dengan banyaknya mud yang telah diajarkan oleh 
Nabi Muhammad SAW. Pengertian  mud  dalam pembahasan ini 
adalah sesuai ukuran telapak tangan yang ditengadahkan ke atas 
untuk menampung atau mengangkut makanan, laykanya terlihat 
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seperti orang berdoa. Sebagian ulama yang lain lagi seperti Abu 
Hanifah berkata bahwa dua mud gandum sama dengan ukuran 
mud Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha‘ tepung 
atau kurma, atau juga dapat disetarakan dengan memberikan 
makan siang dan makan malam sampai kenyang kepada satu 
orang miskin. 

 Merujuk pada kitab Al-Fikihul Islami Wa Adillatuhu 
dijelaskan bahwa jika diukur dengan ukuran zaman sekarang, satu 
mud yang dimaksudkan sejajar dengan 675 gram atau 0,688 liter, 
sedangkan untuk 1 sha‘ setara dengan 4 mud. Apabila ditimbang, 
1 sha‘ itu beratnya sekitar 2.176 gram. Sedangkan jika diukur dari 
volumenya, 1 sha‘ setara dengan 2,75 liter. 

Sebagai contoh, misalnya ada seseorang (laki-laki atau 
perempuan) yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan selama 
30 hari dikarenakan umurnya sudah lanjut usia (70 tahun). Biaya 
untuk satu porsi makanan ditempat tinggalnya  adalah Rp10.000,- 
dan kebutuhan makan untuk 1 orang adalah 3 kali dalam sehari, 
maka orang tersebut harus menyediakan fidiah sebesar 
Rp10.000,- x 3 kali makan = Rp30.000,- per hari. Dalam artian 
orang ini diwajibkan membayar fidiah sebesar 30 hari dikali 
Rp30.000,- yakni Rp900.000,-. Pada kasus yang lain misalnya ada 
seorang ibu usia kehamilannya sudah tua pada  bulan ramadan 
dan tidak melaksanakan puasa selama 20 hari dikarenakan 
mengkhawatirkan kesehatan bayinya, dan harga satu porsi 
makanan atau beras yang biasa dikonsumsi adalah Rp10.000,-
sedangkan untuk kebutuhan makan 1 orang/hari = Rp10.000,- x 
3 kali = Rp30.000,-.  
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Gambar 5.6 

Menghitung Fidyah Puasa dengan WolframAlpha 
 

Berarti solusi yang dibutuhkan ialah selain mengqodho’ 
puasa, ibu tersebut wajib mengeluarkan zakat fidiah sebesar : 20 
hari dikali Rp30.000 dan hasilnya adalah Rp600.000,-. 

 
D. Wolframalpha Dalam Perhitungan Warisan 

Ada ayat dalam Al-Qur‟ an yang secara tersirat 
memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika, 
yakni berkenaan dengan masalah faraidh. Masalah faraidh adalah 
masalah yang berkenaan dengan pengaturan dan pembagian 
harta warisan bagi ahli waris menurut bagian yang ditentukan 
dalam Al-Qur‟ an. Untuk pembagian harta warisan perlu 
diketahui lebih dahulu berapa jumlah semua harta warisan yang 
ditinggalkan, berapa jumlah ahli waris yang berhak menerima, 
dan berapa bagian yang berhak diterima ahli waris. 

Berkenaan dengan bagian yang berhak diterima oleh ahli 
waris, Al-Qur‟ an menjelaskan dalam surat An Nisa‟  ayat 11, 
12, dan 176. Ketentuan bagian yang berhak diterima oleh ahli 
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waris disebut furudhul muqaddarah. Terdapat enam macam 

furudhul muqaddarah, yaitu , , , ,  dan  . 

Untuk dapat memahami dan dapat melaksanakan masalah 
faraidh dengan baik maka hal yang perlu dipahami lebih dahulu 
adalah konsep matematika yang berkaitan dengan bilangan 
pecahan, pecahan senilai, konsep keterbagian, faktor persekutuan 
terbesar , kelipatan persekutan terkecil, dan konsep pengukuran 
yang meliputi pengukuran luas, berat, dan volume. Pemahaman 
terhadap konsep-konsep tersebut akan memudahkan untuk 
memahami masalah faraidh. 

Ilmu faraid adalah satu diantara banyak disiplin ilmu dalam 
Islam yang sangat utama untuk dipahami. Dalam ilmu faraid ada 
beberapa jenis konsep matematika, salah satunya adalah konsep 
bilangan rasional. Terdapat ayat-ayat mengenai orang-orang yang 
berhak meneriam warisan atau ahli waris di dalam Al-qur’an, 
yaitu pada surah An-Nisaa’ ayat 11, 12 dan 176. Allah SWT 
begitu rinci memaparkan pembagian warisan untuk tiap ahli 
waris, yakni seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, 
sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Abu Musa al-Asy’ari ra. 
mengatakan bahwa, “Perumpamaan orang yang membaca 
Alquran dan tidak cakap (pandai) di dalam ilmu faraid, adalah 
seperti mantel yang tidak bertudung kepala.” 

Pada permasalahan faraid, Inputan dari hasil jumlah 
furudhul muqoddarah ahli waris menghasilkan suatu pecahan 
yang pembilangnya melebihi penyebutnya, maka muncullah 
istilah ‘aul. ‘Aul maksudnya adalah memperbesar penyebutnya 
sehingga sama dengan besar pembilang. Sebaliknya, apabila hasil 
dari jumlah furudhul muqoddarah ahli waris menghasilkan suatu 
pembilang yang kurang dari penyebutnya maka muncullah istilah 
radd. Radd maksudnya memperkecil penyebut sehingga sama 
dengan pembilangnya. 

Misalnya, ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 
seorang suami dan 2 saudara kandung perempuan. Oleh karena 
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itu, bagian untuk suami ½ dan bagian 2 saudara kandung 
perempuan adalah 2/3. Selanjutnya masing-masing bagian 
dijumlahkan dan diperoleh hasil ½ + 2/3 = 3/6 + 4/6 = 7/6. 
Karena pembilang lebih dari penyebut maka dilakukan ‘aul, 
penyebutnya menjadi 7. Berdasarkan hasil diatas  maka bagian 
suami menjadi 3/7 dan bagian dua saudara kandung perempuan 
adalah 4/7. Sedangkan penjelasan radd diberikan contoh berikut. 
Misalkan ada seorang meninggal dunia dengan meninggalkan 
seorang Ibu dan seorang anak perempuan. Jatah warisan bagi ibu 
adalah 1/6 (karena ada anak) sedangkan jatah warisan bagi anak 
perempuan adalah ½ bagian. Kemudian apabila dijumlahkan 
maka diperoleh 1/6 + ½ = 1/6 + 3/6 = 4/6. Dikarenakan 
pembilang kurang dari penyebut, maka dilakukan radd sehingga 
penyebutnya menjadi 4 sehingga bagian ibu adalah ¼ dan bagian 
anak perempuan menjadi ¾. 

Contoh 1: Misalkan harta warisan dalam rupiah adalah 
sebesar Rp240.000.000,- akan dibagikan untuk ahli warisnya 
antara lain: seorang bapak, ibu dan 2 anak laki-laki. Oleh karena 
itu, bagian untuk bapak dan ibu masing-masing 1/6, sedangkan 
sisanya untuk kedua anaknya yaitu 4/6 atau masing-masing anak 
mendapat bagian 2/6. Jadi, solusinya ialah: 

=1/6 + 1/6 + 4/6  
=6/6 
Contoh 2: Misalnya harta waris dalam satuan rupiah ialah 

Rp240.000.000,- kemudian akan dibagikan untuk ahli warisnya 
antara lain: seorang istri, bapak, ibu dan 2 anak laki-laki. Maka 
bagian bagi istri adalah 1/8, bapak dan ibu masing-masing 
mendapat bagian 1/6, sedangkan sisanya untuk kedua anaknya. 
Dengan menyamakan penyebutnya, maka dihasilkan bagian 
untuk istri adalah 3/24, untuk bapak dan ibu masing-masing 
4/24, sedangkan sisanya adalah 13/24 untuk kedua anaknya. Jadi, 
solusinya adalah: 

=1/8 + 1/6 + 1/6+ Sisa untuk dua anak  
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=3/24 + 4/24 + 4/24 + 13/24 
=24/24  
Contoh 3: Seorang suami meninggalkan ahli waris yang 

diantaranya adalah seorang istri, ibu, seorang anak laki-laki, dan 
juga 2 anak perempuan. Banyak hartanya adalah Rp300.000.000. 
Dari uang tersebut diketahui bahwa Rp50.000.000 merupakan 
harta bawaan sebelum menikah. Si Suami yang meninggal 
memiliki hutang Rp10.000.000, dan wasiat untuk infaq sebesar 
Rp5.000.000, serta untuk perawatan janazah adalah Rp7.000.000. 
Oleh karenanya, pembagian warisan dilakukan secara matematis 
sebagai berikut: 

a. Harta yang ditinggalkan oleh suami setengah dari total 
harta bersama + harta bawaan, yaitu sebesar ½ x 250.000.000 + 
50.000.000 = 125.000.000 + 50.000.000 = Rp 175.000.000, 
sedangkan untuk sisanya adalah Rp125.000.000 merupakan hak 
istri yang masih hidup, dan tidak diwariskan.  

b. Harta peninggalan si suami sebesar Rp175.000.000 
dikurangi dengan wasiat, hutang, dan perawatan janazah sehingga 
hasilnya menjadi 175.000.000 - (10.000.000 + 5.000.000 + 
7.000.000) = Rp152.000.000. 

Hak warisan bagi anak adalah sebesar Rp107.667.000 dibagi 
dengan ketentuan bagi anak laki-laki adalah 2 kali dari jatah 
warisan anak perempuan. Oleh karenanya bagi anak laki-laki 2/4 
x 107.667.000 = Rp.53.833.500, sedangkan untuk anak 
perempuan masing-masing memperoleh Rp. 26.916.750 untuk 
tiap anak. 

Contoh 4: Dalam permasalahan ‘aul. Banyak harta waris  
yang ditinggalkan istri yaitu sebesar Rp210.000.000,- Ahli waris 
adalah seorang suami dan 2 saudari kandung (sebagai pengingat 
bahwa suami mendapat 1/2 bagian, sedangkan untuk 2 saudari 
kandung mendapat 2/3 bagian), maka dalam hal menyamakan 
penyebutnya diperoleh bagian Suami adalah 1/2 atau 3/6, 
sedangkan 2 saudari kandung mendapat 2/3 atau 4/6. Oleh 
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karenanya, hasil yang diperoleh menjadi 3/6 + 4/6 = 7/6. 
Karena pembilang melebihi penyebut maka dapat dikatakan ‘aul, 
yakni dengan membulatkan angka penyebutnya menjadi 7/7 
(‘aul-nya: 1), sehingga bagian suami  adalah 3/7 bukan 3/6, dan 
bagian 2 saudari kandung menjadi 4/7, bukan 4/6. 
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LAMPIRAN 

Kamus Istilah matematika Indonesia-Inggris 

NO ISTILAH IN 
ENGLISH NO. ISTILAH IN 

ENGLISH 

1 akar 
pangkat dua 

square root 51 mengalikan to multiply 

2 Aljabar Algebra 52 menghitung to calculate 

3 aritmatika 
sosial 

social 
arithmetic 

53 mengurangi to subtract 
atau to take 
away 

4 Aritmetika Arithmetic 54 oktagon octagon 

5 bentuk 
aljabar 

algebraic 
forms 

55 operasi 
bilangan 
desimal 

the operations 
of decimal 

6 bentuk 
baku 

scientific 
notation 

56 oval Oval 

7 bilangan 
asli 

natural 
number 

57 pangkat 
bilangan 

powers of 
numbers 

8 bilangan 
bulat 

Integer 58 panjang length 

9 bilangan 
cacah 

whole number 59 pecahan fraction 

10 bilangan 
ganjil 

odd number 60 pecahan 
campuran 

mixed 
rational 
number 

11 bilangan even number 61 pecahan- equality and 
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NO ISTILAH IN 
ENGLISH NO. ISTILAH IN 

ENGLISH 

genap pecahan yang 
senilai dan 
tidak senilai 

inequality of 
ratio 
numbers 

12 Bintang Star 62 pembagian division 

13 Bola Sphere 63 pembilang numerator 

14 Derajat Degrees 64 pembuktian proof 

15 Desimal Decimal 65 pemecahan solution 

16 diagram 
venn 

venn 
diagrams 

66 pengayaan encihment 

17 Diameter Diameter 67 pengurangan subtraction 

18 Dibagi divided by 68 penjumlahan addition 

19 faktor 
persekutuan 
terbesar 
(fpb) 

greatest 
common 
divisor 

69 pentagon pentagon 

20 formula / 
rumus 

Formula 70 penyebut denominator 

21 gabungan 
himpunan 

union of sets 71 perbandingan proportion 

22 Garis Line 72 perbandingan 
berbalik harga 

inverse 
proportion 

23 garis 
bilangan 

the number 
line 

73 perbandingan 
seharga 

direct 
proportion 
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ENGLISH NO. ISTILAH IN 

ENGLISH 

24 garis lurus straight line 74 perkalian multiplication 

25 garis 
singgung 

Tangent 75 permasalahan problem 

26 Geometri Geometry 76 persamaan equation 

27 Grafik Graph 77 persamaan 
linier 

linier 
equations 

28 Heksagon Hexagon 78 persegi square 

29 Himpunan Sets 79 persegi panjang rectangle 

30 himpunan 
semesta 

universal set 80 persen percent 

31 irisan 
himpunan 

intersection of 
sets 

81 persentase percentage 

32 Jumlah Total 82 pertidaksamaan 
linier 

linear 
inequalities 

33 Kali times atau 
multiplied by 

83 pilangan prima prime 
number 

34 Kalkulus Calculus 84 piramida pyramid 

35 Keliling Circumference 85 poligon polygon 

36 Keliling Perimeter 86 probabilitas probability 

37 kelipatan 
persekutuan 
terkecil 
(kpk) 

least common 
multiple 

87 radius radius 
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38 Kerucut Cone 88 rata-rata average 

39 komplemen 
suatu 
himpunan 

complement of 
a set 

89 sama dengan equals 

40 Korelasi Correlation 90 segi10 decagon 

41 Kuadrat Squared 91 segi11 hendecagon 

42 kubik / 
pangkat tiga 

Cubed 92 segi12 dodecagon 

43 Kubus Cube 93 segibanyak polygon 

44 Kurang Minus 94 segidelapan octagon 

45 Kurva Curve 95 segiempat 
trapesium 

trapezoid 

46 Lebar Width 96 segienam hexagon 

47 Lingkaran Circle 97 segilima pentagon 

48 Luas Area 98 Segitiga triangle 

49 Membagi to divide 99 segitujuh heptagon 

50 Menambah to add 100 Sejajar parallel 
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