
Sudah dimak-
lumi bahwa

sistem operasi
Android mena-
warkan banyak
kelimpahan apli-
kasi dalam segala
hal. Mulai dari yang
serius sampai ga-
mes, dari yang
paling sederhana
hingga yang rumit.
Dari aplikasi kan-
toran, kuliahan &
anak sekolah juga
tersedia. Khusus
bagi mahasiswa
yang menggunakan
ponsel pintar
Android maka
beruntunglah Anda
karena sudah
tersedia ribuan
aplikasi menarik
yang siap Anda
download dan
Anda pakai. Bagi
Anda para maha-
siswa yang meng-
gunakan perangkat
Android maka
aplikasi kalkulator
adalah salah satu
yang wajib di install.

Setelah Anda berada di
perguruan tinggi, sangat sulit

untuk menghindari mata kuliah
yang melibatkan penggunaan
kalkulator. Dari berbagai jurusan,
khususnya yang melibatkan
perhitungan, selalu saja
dibutuhkan kalkulator. Meskipun
Anda dapat pergi dan membeli
kalkulator baru, disini kami
sarankan sesuatu yang berbeda untuk Anda. Salah

satunya adalah
RealCalc, yang bisa
Anda temukan di
Google Play.

R ealCalc masih
menggunakan

paradigma input
data yang lama,
atau belum
WYSIWYG (what
you see what you
get) karena
m e n d a s a r k a n
kepada input data
model kalkulator
lama. Beda sekali
dengan kalkulator
secara fisik seperti
pada merk-merk
Casio yang baru-
baru ini.

Tapi untuk
pemula atau

untuk hitungan
yang sederhana,
RealCalc ini
d i a n j u r k a n .
Berikutnya kalau
i n g i n y a n g
t a m p i l a n n y a
WYSIWYG maka
bisa pilih & install
aplikasi Calculator

lainnya. Salah satunya adalah
Scientific Calculator 3.0 [hal. 2].

Jadi apa yang Anda tunggu,
kalau Android sudah di

genggaman, tinggal menuju
Google Play dan searching lalu
install aplikasi kalkulator yang
Anda butuhkan. Tentu saja
bahasan ini khusus untuk
pengguna Android, bukan
Blackberry ataupun iOS, atau juga

Windows Phone & Symbian.
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Scientific Calculator 3.0
H A L . 2

Sebuah kalkulator
dengan 6 mode

komputasi yang ter-
diri atas :
Mode Scientific Cal-
culator, yang terdiri
atas General Arith-
metic Functions, Tri-
gonometric Func-
tions [radians, de-
grees & gradients,
juga hyperbolic op-
tion], Power & Root
Functions, Log Func-

tions, Modulus Function, Random Number
Functions, Permutations (nPr) & Combinations
(nCr). Highest Common Factor & Lowest Common
Multiple.

Dan juga, Statistics Functions, yang terdiri atas
Statistics Summary (returns the count (n),

sum, product, sum of squares, minimum, maximum,
median, mean, geometric mean, variance,
coefficient of variation & standard deviation of a
series of numbers). Juga fungsi statistik lanjut,
misal. Bessel Functions, Beta
Function, Beta Probability
Density, Binomial Distribution,
Chi-Squared Distribution,
Confidence Interval, Digamma
Function, Error Function,
Exponential Density, Fisher F
Density, Gamma Function,
Gamma Probability Density,
Hypergeometric Distribution,
Normal Distribution, Poisson
Distribution, Student T-Density &
Weibull Distribution.

Dan, 20 Memory Registers,
Conversion Functions,

meliputi semua unit satuan, mis.
distance, area, volume, weight,
speed, pressure, energy, power,
temperature, time, angles & data
size. Juga Constants, atas 4
kategori. Yaitu, Physical &
Astronomical Constants, Periodic
Table, Solar System & My
Constants, yang merupakan
bentukan konstanta sendiri dan
disimpan di menu tsb. Lain lagi untuk jenis
bilangan selain desimal, yang biasanya dipakai
konversi antar basis bilangan tertentu. Yaitu format
atau basis bilangan HEX, OCT & BIN, termasuk
relasinya, yaitu AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR &
XNOR functions

Fungsi khas
lainnya ada-

lah mode Gra-
phing Calculator
termasuk dida-
lamnya General
Arithmetic Func-
tions, Trigono-
metric Functions
[radians, degrees
& gradients] juga
hyperbolic option.
Dan, Power &
Root Functions,
L o g a r i t h m i c
Functions & Re-
sults table juga
tertampil bersama
dengan tampilan
graph-nya.

Sebuah tata
letak layar default yang tersedia untuk setiap

fungsi menampilkan semua tombol di satu layar
atau sebaliknya, semua fungsi juga tersedia di

berbagai layar digulir di mana
tombol yang cukup besar untuk
semua jenis. Output dapat diatur
untuk menggulir baik vertikal
(default) atau horizontal sebagai
pilihan. Catatan lengkap setiap
perhitungan disimpan dalam
history perhitungan, hasil yang
dapat digunakan dalam
perhitungan berikutnya. Serta,
berbagai macam pengaturan
memungkinkan kustomisasi
termasuk kemampuan untuk
beralih antara tampilan potrait
dan landscape.

Sebuah fasilitas bantuan yang
ekstensif tersedia yang juga

mencakup beberapa bagian
referensi yang berguna ilmiah
meliputi nama dalam sistem
metrik, rumus matematika yang
berguna dan daftar rinci hukum-
hukum fisika yang berisi
deskripsi singkat hukum masing-
masing. Ini adalah sebuah

aplikasi yang didukung iklan - versi bebas iklan
berbayar juga tersedia dengan harga US $ 0,99.
Tapi tidak ada salahnya menguji versi gratis
terlebih dahulu sebelum dibeli. Versi tanpa iklan
diatas punya nama yaitu Scientific Calculator
(adfree). Ada ekstensi adfree.



Contoh Terapan Statistik
H A L . 3

Y ang paling mudah adalah menghitung nilai-
nilai deskriptip dari data, yaitu nilai rata-rata,

standart deviasi & variansinya. Di awali dengan
memilih Function Statistics. Ada simbol penting
yaitu “|” sebagai pemisah argumen data
mentahnya. Data yang akan diolah adalah 12, 13,
14, 12, 11, 12, 12, 13 , 12 & 12. Berikut
tampilannya.

Dibagian
atas nam
- p a k
t a m p i l -
an iklan,
y a n g
m a n a
i k l a n
tidak akan tertampil kalau kita install yang ber-
bayar. Ini yang versi free alias gratis, sehingga iklan
tak terhindarkan tampil menghiasai bagian atas
kalkulator kita ini. Maklum gratisan.

Untuk perhitungan distribusi binomial bisa di
coba, mis. Nilai probabilitas binomial untuk

x=0 dg p=0,5 dengan jumlah n=5. Nama
functionnya adalah Binomial Distribution. Berikut
tampilannya.

Kalau dibandingkan perhitungan menggunakan MS
Excel, ternyata hasilnya sama saja. Tinggal pilih aja
mana yang Anda sukai. Pakai laptop & MS Excel
tapi berat, atau Android yang praktis.
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Fungsi Grafik

R eal Calc & Scientific Calculator 3.0 mampu
membuat grafik kartesian dengan fungsi x

tertentu. Pada Real Calc tertampil diatas. Yaitu
diawali dengan memilih setting atau menu Gra-
phic, pada bagian ba-wah. Lalu di buat persa-
maan f(x)-nya. Di akhiri dengan tombol done.
Maka jadilah grafik dari fungsi x terse-but.

Tentu saja berbeda dengan Scientific Calculator
atau TechCalc, atau aplikasi lainnya. Berikut

dari TechCalc. Diawali dengan memilih mode
Graphics, lalu di tulis persamaannya, terus tap
Plot Graph. Jadilah bentuk grafiknya. Ada
settingan zoom dan data tabel, yaitu nilai-nilai
atas beberapa x dengan pasangan y sesuai dengan
persamaannya. Kalkulator biasa tidak berdaya.


