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Persamaan diferensial merupakan persamaan yang mengandung sebuah turunan atau lebih. 

Untuk menyelesaikan persamaan diferensial kita perlu mengetahui terlebih dahulu klasifikasinya.  

Pembahasan ini bertujuan untuk mendiskripsikan cara menentukan penyelesaian persamaan 

diferensial linier orde dua dengan nilai batas. 

Dari hasil pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan persamaan 

diferensial linier orde dua dengan nilai batas dapat dilakukan secara langsung dengan nilai batas 

yang diberikan dan dengan mengubah nilai batasnya menjadi nilai awal atau yang disebut 

Metode Shooting. 

Persamaan diferensial order dua dengan masalah nilai batas: 

 

Dengan metode shooting persamaan di atas dapat diselesaikan dengan memperkirakan 

mempunyai masalah nilai awal tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah nilai batas. 

Kemudian kita dapat menggabungkan persamaan untuk mendapatkan solusi pendekatan, dengan 

harapan . Jika tidak, kita dapat mengubah nilai terkaan dan mencobanya lagi.  

Dengan memperkirakan , maka bentuk masalah nilai awalnya adalah: 

 

pada metode shooting, tidak ada jaminan konvergensi dari iterasinya, tetapi metodenya mudah 

digunakan. Dan bila konvergen, biasanya metode ini lebih efisien dari pada metode yang lain. 

 

 

Differential equation is a equation contains a derivative or more. To finish the differential 

equation we must know first about classification. 

From the result of solution can knowing that to finish the differential equation linier second order 

with boundary value can be done direct with boundary value that gift and with change the 

boundary value to be first initial value or this technique is called a shooting method. 

the differential equation linier second order with boundary value problem: 

 

With shooting method this equation can solve with approximated have initial value problem 

without solve boundary value problem. Then, we can bundle equation for obtain approximated 

solution, with hope . If not, we can change approximated value and try again. 

With approximated , form initial value problem is: 

 


