
A. Langkah menggunakan software maple 

1. Buka aplikasi (software maple) pada laptop atau komputer yang sudah 

tersedia. 

2. Setelah software maple sudah terbuka seperti gambar dibawah ini: 

 

3. Langkah selanjutnya untuk memuai program klik tombol  atau sintag pada 

layar seperti gambar di bawah ini: 

 

4. Setelah muncul sintag seperti gambar diatas, lalu ketik plot seperti gambar di 

bawah ini: 

 



5. Kemudian masukkan atau ketik fungsi yang sudah tersedia dan setiap akhir 

penulisan fungsi diakhiri dengan titik koma ( ; ), lihat seperti gambar di 

bawah: 

 

6. Kemudian tekan “enter”. Secara otomatis akan muncul gambar grafik yang 

kita inginkan. Seperti gambar di bawah ini: 

 

7. Jika ingin menyimpan file software maple, klik file pada icon maple, 

kemudian save as, kemudian simpan file di folder yang di inginkan. 

 

 



B. Langkah menggunakan software wolfram matematica 

1. Buka aplikasi (software wolfram matematica) pada laptop atau komputer yang 

sudah tersedia. 

2. Setelah software terbuka akan terlihat seperti gambar berikut: 

 

3. Jika ingin menambah file, klik file kemudian klik new. Kemudian pilih 

notebook. Seperti gambar di bawah: 

 

4. Untuk memulai program silahkan ketik “manipulate” kemudian disambung 

dengan “plot” lalu masukkan nilai-nilai yang sudah tersedia serta tampilkan 



batas-batas nilai yang akan digunakan. Karena di software wolfram ini 

berbeda dengan software maple. Software wolfram matematica menggunakan 

batasan nilai-nilai yang tersedia, sedangkan software maple memasukkan nilai 

yang sudah tersedia. Dapat dilihat seperti gambar di bawah ini: 

 

5. Setelah selesai memasukkan nilai serta menampilkan batasan nilai yang 

digunakan, kemudian klik “shift” dan “enter” secara bersamaan. Secara 

otomatis akan muncul grafik fungsi yang kita inginkan seperti gambar di 

bawah ini: 

 

6. Setelah gambar grafik muncul, kita harus dapat mengoperasikan nilai yang 

kita gunakan. Dapat dilihat pada gambar nilai   yang kita gunakan adalah 

47.066.667, yaitu dengan cara mengarahkan kursor ke kanan atau ke kiri 



sampai memperoleh nilai 47.066.667. Dapat dilihat seperti gambar di bawah 

ini: 

 

7. Setelah angka yang kita inginkan sudah muncul, kita dapat memperoleh 

gambar yang kita inginkan dengan maksimal. Seperti gambar berikut: 

 

8. Jika ingin menyimpan file software wolfram matematica klik file, kemudian 

save as, dan simpan file dengan nama yang di inginkan. 

 


