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BAB V 

GEOMETRI DAN TRANSFORMASI 

 

Pernahkah anda mengamati proses pekerjaan pembangunan sebuah 

rumah? Semua tahap pekerjaan tersebut, mulai dari perancangan hingga finishing, 

tidak terlepas dari penerapan konsep-konsep geometri. Pada saat perancangan, 

seorang arsitek harus mampu melukis miniatur bangunan dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Pada saat pembuatan pondasi, orang perlu memperhatikan 

kedalaman dan kemiringannya. Pemasangan kerangka besi, jendela, pintu, dan 

penyusunan batu-bata untuk dinding memerlukan ketelitian dalam pengukuran 

ketinggian dan sudutnya. Demikian juga dalam pembuatan kerangka atap, orang 

perlu memperhatikan sudut kemiringannya, sehingga tidak mudah bocor dan tetap 

kuat menyangga genting.  

Tidak hanya dalam pekerjaan konstruksi bangunan saja, konsep-konsep 

geometri juga banyak digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan lainnya, seperti 

dalam karoseri, furniture, bahkan juga dalam bidang seni. Geometri juga 

seringkali dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana sehari-

hari. Misalnya, jika anda diminta membuat kerangka lampion yang kedua sisinya 

berbentuk segi-5 beraturan, apa yang akan anda lakukan? Pemahaman tentang 

jumlah besar sudut dalam sebuah segi banyak akan sangat membantu anda 

mewujudkan kerangka lampion yang dimaksudkan. Uraian tentang contoh ini 

akan disajikan pada bagian penerapan geometri dalam bab ini. 
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 Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali 

oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk 

membentuk garis dan  garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang kita akan 

dapat mengkonstruksi macam-macam bangun datar dan segi-banyak. Segi banyak 

kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang.  

 

A. Konsep Pangkal dan Aksioma 

Sebagaimana telah diketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif yang 

kebenaran konsep-konsepnya saling berkaitan. Kebenaran suatu konsep didasari 

oleh konsep-konsep yang ada sebelumnya dan mendasari penurunan konsep-

konsep selanjutnya. Untuk mengawali seluruh rangkaian ini maka diperlukan 

suatu konsep pangkal. Konsep ini biasanya tidak didefinisikan dan hanya 

merupakan suatu konvensi di kalangan matematisi tetapi semua pihak akan 

memiliki gambaran yang sama tentang konsep ini. Misalnya, konsep titik. Tidak 

ada pendefinisian untuk titik, tetapi semua orang memiliki gambaran yang sama 

tentang titik ini. Konsep pangkal ini selanjutnya digunakan untuk menyusun 

definisi, aksioma atau teorema untuk konsep-konsep selanjutnya. Geometri 

merupakan salah satu sistem dalam matematika dan keberadaan konsep pangkal 

seperti titik ini sangatlah penting dalam rangka penyusunan sistem geometri 

tersebut.  
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1.  Titik dan Garis 

Beberapa konsep pangkal yang diperlukan dalam menyusun sistem 

geometri antara lain: 

 Titik; titik tidak memiliki dimensi dan dilambangkan dengan sebuah 

noktah kecil “ ”. Sebuah titik biasanya dinotasikan dengan sebuah huruf 

besar, A, B, C, dan seterusnya; 

 Garis; garis merupakan kumpulan tak terhingga banyaknya titik dan oleh 

karenanya panjangnya tak terbatas; Sebuah garis biasanya dinotasikan 

dengan huruf kecil: a, b, c,  dan seterusnya; Berikut ilustrasi sebuah garis: 

                                                                                                                          l 

Gambar 5.1 Garis l 

 

Simbul anak panah di ujung kiri dan kanan pada ilustrasi di atas 

menunjukkan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas baik ke arah 

kiri maupun ke arah kanan. 

 Melalui; bila suatu titik P terletak pada garis k maka dikatakan garis k  

melalui titik P; 

                                 P                                                                                    k 

Gambar 5.2 Titik P berada di dalam garis k 

 Antara; jika pada sebuah garis terdapat titik-titik yang posisinya secara 

berurutan adalah A-B-C maka dikatakan titik B diantara A dan C. 

 

                                      A                        B             C 

 

Gambar 5.3 Titik B terletak diantara titik A dan C 
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Selanjutnya hubungan antar konsep pangkal tersebut dituangkan dalam suatu 

aksioma. Beberapa diantaranya adalah: 

 melalui 2 titik yang berbeda ada tepat satu garis; 

                                                                                                         k 

                                      A                                                         A 

 

                       B                                                           B          

 

 

Gambar 5.4 Melalui titik A dan B hanya dapat dibuat sebuah garis k 

 pada setiap garis k paling sedikit ada dua titik yang berbeda; 

 

                                 k                                                                    k 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Dalam setiap garis k didapat paling tidak dua titik. 

 Sekelompok titik yang tak segaris minimal terdiri dari tiga titik ; 

 

                                                                         A           

                                        B 

                                                                                      C 

Gambar 5.6 Ada tiga titik yang tidak terletak pada satu garis 
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Konsep pangkal dan aksioma tersebut kemudian dipergunakan untuk 

menyusun definisi konsep-konsep selanjutnya. Beberapa pendefinisian tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut.  

Sinar Garis 

Misal titik A dan B terletak pada garis k, maka sinar garis AB  adalah 

himpunan yang terdiri dari titik A dan semua titik pada garis k yang sepihak 

dengan B terhadap A. Penjelasan mengenai konsep sepihak ini adalah sebagai 

berikut.  Jika A dipandang sebagai titik pembatas yang membagi garis k ke dalam 

dua bagian, maka titik yang sepihak dengan  B terhadap A adalah titik yang 

berada pada bagian yang sama dengan B dalam garis k tersebut. Relasi sepihak 

merupakan relasi ekivalensi. Buktikan! 

 

                                                                         B 

                                              A 

                 k 

Gambar 5.7 Sinar garis  AB  

Pada sinar garis AB , titik A disebut titik pangkal. Berdasarkan pengertian sinar 

garis maka ada beberapa hal yang menjadi konsekwensinya. 

 sinar garis AB  tidak sama dengan sinar garis BA ; 

 

                                         A                              B 

                                          A                              B 

 

Gambar 5.8 BAAB   
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 apabila dalam garis k juga terdapat titik C sedemikian hingga CBA   

maka sinar garis AB  sama dengan sinar garis AC ; 

                                            A                         B                  C 

 

Gambar 5.9 ACAB   

Hal ini juga dapat dibuktikan secara analitik mengingat relasi sepihak 

merupakan relasi ekivalensi.  

)}()(|{ AterhadapBdengansepihakxAxxAB   

sedangkan  

)}()(|{ AterhadapCdengansepihakxAxxAC   

sementara karena C sepihak dengan B terhadap A, maka x juga sepihak 

dengan B terhadap A, sehingga 

)}()(|{ AterhadapBdengansepihakxAxxAC   

Terbukti bahwa 

sinar garis AB  =  sinar garis AC ; 

 jika  CBA   maka dikatakan sinar garis BA  dan sinar garis BC  adalah 

dua sinar garis yang berlawanan. 

                                                                                         

                                                                                       C 

                                                                 B 

                                   A                                

                                        

 

Gambar 5.10 BA  berlawanan dengan BC  
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Setengah Garis  

Setengah garis AB  adalah himpunan semua titik pada sinar AB  kecuali 

titik A. 

Setengah garis )}()(|{ AxABxxAB   

 

 

                                                                               B 

                                               A 

                   k 

 

Gambar 5.11 Setengah garis AB   

Beberapa konsekwensi dari pengertian  setengah garis ini analog dengan 

konsekwensi yang ada pada sinar garis. 

 setengah garis AB  tidak sama dengan setengah garis BA ; 

 apabila dalam garis k juga terdapat titik C sedemikian hingga CBA   

maka setengah garis AB  sama dengan setengah garis AC ; 

  

Ruas Garis  

Jika titik A dan B terletak pada garis AB , maka ruas garis AB  adalah 

himpunan yang terdiri dari titik A, titik B dan semua titik pada AB  yang terletak 

di antara  A dan B. 

)}()()(|{ BxABxAxABxAB   
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                                                                                                                  B 

 

 

                                       A 

Gambar 5.12 Ruas garis AB   

Dengan pengertian ini maka ruas garis AB  sama dengan ruas garis BA . Titik A 

dan B disebut titik ujung dari ruas garis AB . 

 

Kesejajaran  

Dua garis k dan m dikatakan sejajar (k // m) jika keduanya sebidang dan 

tidak mempunyai titik sekutu (titik potong).   

 

 

 

         k                l                                                                   P                      n         

                                                                        m 

                                                                       q                                                             

 

                                                       r 

 

                                    

Gambar 5.13  beberapa kedudukan dua garis. 
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Pada gambar di atas, garis k dan l adalah sebidang dan sejajar, garis m dan n juga 

sebidang tetapi berpotongan, sedangkan untuk garis q  dan r , bayangkan bahwa 

kedua garis tidak sebidang sehingga tidak sejajar dan tidak berpotongan, 

kedudukan garis semacam ini dikatakan bersilangan. 

Dari definisi kesejajaran di atas dapat diturunkan Aksioma Kesejajaran 

berikut: melalui sebuah titik P di luar  sebuah garis k ada tepat satu garis m yang 

sejajar dengan k. 

 

 

                                                                                     P 

                  k                                             m 

Gambar 5.14 Garis m melalui P dan sejajar garis k 

 

2. Sudut 

Sudut adalah gabungan dari dua sinar garis yang tidak berlawanan dan 

yang titik pangkalnya berimpit. Titik pangkal tersebut disebut titik sudut. Dalam 

penyusunan suatu bangun geometri, maka sudut juga dapat dibentuk oleh dua ruas 

garis yang salah satu titik ujungnya berimpit. 

                                                                              A 

                              A 

                                                                            

     O                                  B                           O                                  B 

        

Gambar 5.15 Sudut AOB 
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Pada sudut AOB (yang dinotasikan AOB ),  titik sudutnya adalah O, sedangkan 

sinar garis OA  dan sinar garis OB , masing-masing disebut kaki sudut. 

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi bahwa sudut adalah gabungan dua 

sinar garis yang  titik pangkalnya berimpit, maka AOB  merupakan himpunan 

dari semua titik yang ada baik di OA  maupun di OB , atau dapat dituliskan 

)}(|{ OBOAxxAOB   

Besar suatu sudut dimaksudkan sebagai besarnya rentangan yang dibentuk 

oleh kedua kaki sudut. Besar sudut dinyatakan dalam satuan derajad 

(dilambangkan dengan °)  atau dalam satuan radian. Salah satu alat yang 

dipergunakan untuk mengukur besarnya sudut adalah busur derajad. Skala yang 

ada dalam busur derajad biasanya mulai dari 0  sampai 180 . Berdasarkan 

besarnya maka sudut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok: 

a. Sudut lancip, yakni sudut yang besarnya kurang dari 90 ; 

b. Sudut siku-siku, yakni sudut yang besarnya adalah 90 ; 

c. Sudut tumpul, yakni sudut yang besarnya lebih dari 90 . 

 

 

 

 

 

             (i)                                           (ii)                                          (iii) 

Gambar 5.16 Macam-macam sudut menurut besarnya 



 

 

183 

 

Pada gambar 5.16 di atas, sudut (i) merupakan sudut lancip, sudut (ii) merupakan 

sudut siku-siku, dan sudut (iii) merupakan sudut tumpul. 

Dua buah sudut dikatakan sebagai suplemen (atau pelurus) satu sama lain 

jika apabila titik pangkal dan salah satu kaki dari kedua sudut tersebut diimpitkan 

maka kaki-kaki yang lain akan membentuk garis lurus. Dengan kata lain, jumlah 

besar suatu sudut dan suplemennya adalah 180 . 

 

                                           P 

 

                                                                                            

            R                       Q                                              S 

Gambar 5.17 Sudut-sudut bersuplemen 

Pada gambar 5.17 di atas, PQR  merupakan suplemen dari PQS  dan 

sebaliknya. Pada saat kaki sudut QP  diimpitkan  maka  kaki-kaki yang lain yakni 

QR  dan QS  membentuk sebuah garis lurus. 

Dua sudut, AOB  dan PQR  dikatakan kongruen (dinotasikan 

PQRAOB  ) jika besar  AOB  dan besar PQR  adalah sama.  

 

                                    A                                                                 P 

 

 

                  B                                    O                       R                                       Q 

Gambar 5.18 PQRAOB   
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka sudut siku-siku kongruen dengan 

suplemennya, karena sudut siku-siku berukuran 90  dan suplemennya pasti juga 

berukuran 90 . 

 

3. Transversal 

Lukislah sebarang dua buah garis k dan l. Kemudian lukislah sebuah garis 

m yang memotong keduanya.  

                                                                      m 

                                                            1    2 

                                                         3    4                                                  k 

 

                                                                                                                   l 

                                             5    6       

                                          7    8 

 

 

Gambar 5.19 Garis transversal 

Garis m disebut garis transversal bagi garis k dan l. Dari pemotongan oleh garis 

transversal ini terbentuk sudut-sudut: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , dan 

8  . Selanjutnya dapat diidentifikasikan beberapa kelompok sudut berikut: 

 sudut dalam, yakni  3 , 4 , 5 , 6 ; 

 sudut luar, yakni 1 , 2 , 7 , 8 ; 

 pasangan sudut dalam yang berseberangan, yakni 3  dengan 6 ; dan 

4  dengan 5 ; 
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 pasangan sudut luar yang berseberangan, yakni 1  dengan 8 ; dan 

2  dengan 7 . 

 pasangan sudut yang sehadap, yakni 1  dengan 5 ; 2  dengan 6 ; 

3  dengan 7 ; 4  dengan 8 ; 

 pasangan sudut yang bertolak belakang, yakni  1  dengan 4 ; 2  

dengan 3 ; 5  dengan 8 ; 6  dengan 7 . 

Selanjutnya, bila garis k dan l merupakan dua garis yang sejajar yang 

dipotong oleh sebuah transversal m, perhatikan pasangan-pasangan sudut yang 

terjadi! 

                                                                      m 

                                                            1    2                                            k 

                                                         3    4                                                   

 

                                                                                                                   

                                             5    6                                                         l 

                                          7    8 

 

 

Gambar 5.20 Garis transversal untuk garis-garis yang sejajar 

Jika garis k  dan l sejajar, maka pasangan-pasangan sudut yang terjadi, yakni 

pasangan sudut dalam yang berseberangan, pasangan sudut luar yang 

berseberangan, pasangan sudut yang sehadap, dan pasangan sudut yang bertolak 

belakang, merupakan pasangan-pasangan sudut yang kongruen.  

 Untuk pasangan sudut dalam yang berseberangan:  
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 3     6 ; dan 4    5 ; 

 Untuk pasangan sudut luar yang berseberangan:  

1    8 ; dan 2    7 . 

 Untuk pasangan sudut yang sehadap:   

1    5 ; 2    6 ; 3    7 ; dan 4    8 . 

 Untuk pasangan sudut yang bertolak belakang: 

  1    4 ; 2    3 ; 5    8 ; dan 6    7 . 

 

4. Kurva 

Pernahkah anda memperhatikan seorang anak balita yang baru pertama 

kali memegang pensil dan belajar menggambar sesuatu di atas kertas? Ia akan 

menghasilkan coretan-coretan seperti contoh pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21 Kurva 

Masing-masing penggalan gambar tersebut dihasilkan tanpa mengangkat pensil 

yang digunakan untuk menggambarnya. Nampaknya semua penggalan gambar 

tersebut tidak memiliki makna, tetapi dalam geometri masing-masing sudah 

memiliki nama, yakni kurva. Jadi kurva dapat dipandang sebagai sebuah 
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himpunan titik yang dihasilkan tanpa mengangkat pensil yang digunakan untuk 

melukisnya. 

 

 

 

 

(i) 

 

 

 

 

 

(ii) 

Gambar 5.22 (i) Contoh-contoh kurva; (ii) bukan kurva 

Jika sebuah kurva dapat digambar tanpa ada titik yang diulang kecuali mungkin 

titik-titik ujungnya maka kurva tersebut disebut kurva sederhana. Secara khusus, 

jika kedua titik ujungnya   berimpit, maka disebut kurva sederhana tertutup. 

Berikut ilustrasinya. 

 

 

 

                  (i)                         (ii)                             (iii)                           (iv) 

Gambar 5.23 Macam-macam kurva 
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Pada gambar 5.23(i) ditunjukkan sebuah kurva tidak sederhana, karena ada satu 

titik yang dilewati kurva lebih dari satu kali; gambar 5.23(ii) juga merupakan 

kurva tidak sederhana tetapi tertutup karena kedua titik ujungnya berimpit; 

gambar 5.23(iii) dan 5.23(iv) keduanya menunjukkan kurva sederhana dan untuk 

5.23(iv) merupakan contoh kurva sederhana tertutup. 

Sekarang coba anda perhatikan sebuah bidang, kemudian kita melukis 

sebuah kurva sederhana tertutup dalam bidang tersebut, sebagaimana contoh 

dalam ilustrasi berikut ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24 Teorema Kurva Jordan 

Kumpulan titik akan membentuk garis dan kumpulan garis akan membentuk 

bidang, dengan demikian sebuah bidang juga merupakan himpunan titik-titik. Jika 

pada bidang ditempatkan sebuah kurva sederhana tertutup, maka kurva tersebut 

akan membagi titik-titik pada bidang ke dalam tiga himpunan yang saling asing, 

yakni himpunan luar (daerah I), himpunan dalam (daerah III), dan kurva (daerah 

II). Hal ini merupakan substansi dari teorema Kurva Jordan. 

 

 

 

 

 

        I           II                    III 
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Teorema Kurva Jordan. Setiap kurva sederhana tertutup C, 

membagi bidang menjadi tiga himpunan yang saling asing, yaitu 

himpunan luar, himpunan dalam dan kurva itu sendiri. (Hudoyo, 

dkk. 1997) 

 

Sebuah kurva sederhana tertutup akan menghasilkan sebuah bangun datar 

dan dalam kondisi tertentu akan membangun sebuah segi banyak (poligon). 

Namun sebelum masuk pada bahasan tentang segi banyak ini, perlu dipahami 

terlebih dahulu konsep tentang daerah konveks.  Daerah konveks (atau daerah 

cembung)  adalah himpunan titik pada bidang datar yang dibatasi oleh kurva 

tertutup sederhana dan bersifat: untuk setiap dua titik A dan B dalam himpunan itu 

maka AB  juga berada dalam himpunan itu.  

 

 

 

 

 

(i)                                               (ii)                                         (iii) 

Gambar 5.25 Daerah konveks dan bukan daerah konveks 

Pada gambar di atas, gambar (i) dan (ii) merupakan daerah konveks karena untuk 

setiap dua titik yang ada dalam daerah tersebut maka ruas garis yang 

menghubungkan titik–titik tersebut juga berada dalam daerah yang sama. Tetapi 

bandingkan dengan gambar (iii). Pada gambar (iii) kita bisa menemukan dua buah 

titik yang ada dalam daerah tetapi ruas garisnya bukan menjadi subset dalam 

daerah itu.  
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Segi banyak (atau poligon) A1 A2 A3 ... An (atau lebih singkatnya 

dinamakan Segi-n) adalah himpunan titik-titik pada ruas garis 21 AA , 32 AA , 

43 AA , ..., nn AA 1 , 1AAn , yang membatasi suatu daerah konveks. Titik-titik A1, A2, 

A3, ..., An masing-masing disebut titik sudut dan ruas garis 21 AA , 32 AA , 43 AA , ..., 

nn AA 1 , 1AAn , masing-masing disebut sisi dari segi banyak tersebut. Sedangkan 

daerah konveks yang dibatasi oleh segi banyak tersebut disebut daerah segi 

banyak (atau daerah segi-n). Berikut ilustrasi beberapa segi banyak. 

       A                                    B 

                                                         Daerah segi-4 

                                                        Segi-4 ABCD 

    D               E 

       A                               B 

                                                            Segi-5 ABCDE 

                                            C 

                                                            Daerah segi-5 

       E                               D       

 

 

 

 

Bukan segi banyak karena daerah yang dibatasi bukan daerah konveks atau 

sisinya bukan merupakan ruas garis 

 

Gambar 5.26 Contoh segi banyak dan bukan segi banyak 
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Segi banyak  A1 A2 A3 ... An disebut segi banyak beraturan bila 21 AA   

32 AA   43 AA   ...   nn AA 1   1AAn , dan A1    A2  ...    An.  

Contoh: segitiga sama sisi, persegi, segi-5 beraturan, segi-6 beraturan, dan 

seterusnya. 

                  A 

                                                CABCAB   dan CBA   sehingga 

                                                segi-3 ABC merupakan segi-3 beraturan atau 

                                                lebih dikenal dengan segi-3 sama sisi. 

B                                 C 

   P                           Q 

                                                SPRSQRPQ   dan DCBA   

                                                sehingga segi-4 PQRS  merupakan segi-4 beraturan 

                                                atau sering disebut persegi. 

   S                           R 

                     E   

               

    I                                 F       IEHIGHFGEF   dan    

                                                IHGFE   sehingga 

                                                segi-5 EFGHI merupakan segi-5 beraturan 

 

        H                      G 

 

Gambar 5.27 Beberapa contoh segi banyak beraturan 

Sekarang bayangkan untuk segi-n beraturan yang n-nya sangat besar 

mendekati tak hingga sehingga kita memiliki sebuah bangun dengan semua titik 

pada sisinya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat segi-n beraturan 

tersebut, maka bangun yang kita dapatkan merupakan sebuah lingkaran. 
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                           A                            O                      B 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.28 Lingkaran 

 

Suatu lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang memiliki jarak 

yang sama terhadap sebuah titik tetap O. Titik O disebut titik pusat lingkaran. 

Ruas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat 

disebut jari-jari. Jarak kedua titik (panjang ruas garis tersebut) juga disebut jari-

jari. OA dan OB merupakan contoh jari-jari lingkaran pada gambar di atas. Ruas 

garis yang menghubungkan dua titik dalam lingkaran dan melalui titik pusat 

disebut diameter. Panjang ruas garis tersebut juga disebut diameter. AB 

merupakan contoh diameter lingkaran pada gambar di atas. 

 

5. Transformasi 

Misalnya pada suatu bagian sebuah kertas, kita menandai tempat 

kedudukan beberapa titik, misalnya titik X, Y, dan Z, dengan menggunakan tinta. 

Pada saat tinta masih basah, cepat-cepat kertas tersebut dilipat sedemikian hingga 

bagian yang kita tandai tadi berimpit dengan bagian lain yang masih kosong. 

Maka setelah dibuka kembali, pada bagian yang kosong tersebut akan terdapat 

jiplakan tanda tinta, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 5.28 berikut. 
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   ditandai dengan tinta                      dilipat                          dibuka kembali 

Gambar 5.29 Ilustrasi transformasi 

Jika titik mula-mula diberi notasi X, Y, Z dan jiplakannya secara berturut-turut 

diberi notasi X’, Y’, Z’, maka akan ada korespondensi satu-satu antara himpunan 

},,{ ZYX   dengan himpunan }',','{ ZYX . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.30 Korespondensi satu-satu antara dua himpunan titik 

Gambaran di atas merupakan ilustrasi sebuah transformasi pada bidang. 

Transformasi dalam bidang merupakan fungsi bijektif (atau korespondensi satu-

satu) antara dua himpunan titik dalam bidang tersebut. Beberapa jenis 

transformasi pada bidang yang akan disajikan dalam subbab ini adalah 

pencerminan (refleksi), geseran (translasi) dan putaran (rotasi).  
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a. Pencerminan 

Pencerminan terhadap garis k (dinotasikan Mk) adalah suatu pemetaan 

yang memenuhi: 

 jika B pada k maka BBM k )( ; 

 jika B di luar k maka ')( BBM k   sedemikian hingga k merupakan sumbu 

untuk 'BB .  

Garis k merupakan sumbu untuk 'BB  berarti: (i) 'BB  tegak lurus terhadap k dan 

(ii) jarak B ke k sama dengan jarak B’ ke k. Dalam hal ini, titik B’ disebut 

bayangan (peta) pencerminan dari titik  B  terhadap garis k. 

                                                                                       k 

                                              B 

                                                                        A      A’ 

                           P                   Q 

 

                                R                                 Q’            B’ 

                                             

                                         R’ 

                                                                    P’ 

 

Gambar 5.31 Pencerminan terhadap garis k 

Dalam sebuah transformasi, ada yang disebut dengan titik tetap dan garis 

tetap. Titik tetap adalah titik yang tidak berubah (atau berpindah tempat) setelah 

dilakukan transformasi. Dalam pencerminan terhadap garis k, maka titik tetapnya 

adalah semua titik yang berada pada garis k itu sendiri. Secara sama maka yang 
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dimaksud dengan garis tetap adalah garis yang tidak berubah (atau berpindah 

tempat) setelah dikenai suatu transformasi. Dalam pencerminan terhadap garis k, 

maka garis tetapnya adalah garis k itu sendiri dan semua garis yang tegak lurus 

terhadap k.  

Sementara itu tidak ada satu pencerminanpun yang merupakan 

transformasi identitas, artinya tidak ada pencerminan yang menyebabkan semua 

titik dalam bidang menjadi titik tetap. Dalam setiap pencerminan pasti akan ada 

titik yang dipindahkan. 

Contoh:  

Tentukan bayangan dari titik A(-2,3), B(4,2), dan C(3,5) apabila dicerminkan 

terhadap garis 3y ! 

Jawab: 

Titik A(-2,3) terletak pada sumbu pencerminan 3y , sehingga bayangannya 

sama (A’=A). Titik A merupakan salah satu titik tetap dalam pencerminan ini. 

Untuk titik yang lain di luar garis 3y , jika diperhatikan komponen pertama 

pada koordinat bayangannya adalah tetap, yang berubah hanyalah komponen 

kedua dalam koordinat bayangannya ( mengapa?).  

Secara umum dalam pencerminan ini  

)33,(),( baba   

sehingga bayangan dari B(4,2) adalah B’(4,4); dan bayangan dari C(3,5) adalah 

C’(3,1). 
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                                                    Y 
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                                               4                                                     B’(4,4) 

                        A(-2,3)                                     

                                                                                                                        3y  

                                                        

 

                                               2                                                      B(4,2) 

                                                       

 

                                               1                                       C’(3,1) 

                                                                                          

                                                                                                                     X 
                       -2        -1         0            1           2          3           4 

 

 

Gambar 5.32 Pencerminan terhadap garis y = 3 

Selanjutnya bila obyek yang dicerminkan berupa garis maupun bangun 

datar, maka untuk mendapatkan bayangannya tetap menggunakan prinsip 

pencerminan titik, yakni dengan mencerminkan dua titik yang dilalui garis atau 

mencerminkan semua titik sudut pada bangun datar dan kemudian 

menghubungkan titik-titik tersebut. 

Contoh: 

Tentukan bayangan dari segi-4 ABCD dengan A(-5,4), B(-3,6), C(-1,1), D(-5,2) 

bila dicerminkan terhadap sumbu Y. 

Jawab: 

Perhatikan gambar 5.33. Jika kita amati maka komponen kedua dalam koordinat 

bayangan adalah tetap sedangkan yang berubah adalah komponen pertama 

(mengapa?). Secara umum, karena sumbu Y  ekivalen dengan 0X  maka dalam 

pencerminan terhadap sumbu Y: 
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),(),( baba   

sehingga bayangan dari titik A(-5,4) adalah A’(5,4); bayangan dari B(-3,6) adalah 

B’(3,6); bayangan dari C(-1,1) adalah C’(1,1); dan bayangan dari D(-5,2) adalah 

D’(5,2). Dengan demikian bayangan dari segi-4 ABCD juga merupakan segi –4 

yakni  A’B’C’D’. 

                                                                  Y 
 

                          B(-3,6)                                                                 B’(3,6) 

                                                               6 

 

 

                                                               5 

A                                                                                                                            A’ 

                                                              4 

     (-5,4)                                                                                                        (5,4) 

 

                                                               3 

 

 

                                                               2 

     D(-5,2)                                                                                                  D’(5,2) 

 

                                         C (-1,1)            1             C’(1,1) 

                                                                                                                                 X 

 

  -5       –4         –3        –2         –1        0            1           2          3          4           5 

                                                           

 

Gambar 5.33 Pencerminan segi-4 ABCD terhadap sumbu Y. 

Sekarang bagaimana bayangan titik (a,b) dalam bidang jika dicerminkan 

terhadap sumbu X ?  Jika kita perhatikan maka dalam pencerminan terhadap 

sumbu X, komponen pertama akan tetap sedangkan komponen kedua akan 

berubah. Secara umum, karena sumbu X ekivalen dengan Y = 0, maka dalam 

pencerminan terhadap sumbu X: 

),(),( baba   
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Menggunakan contoh di atas, maka bayangan dari segi-4 ABCD, dimana A(-5,4), 

B(-3,6), C(-1,1), dan D(-5,2),  bila dicerminkan terhadap sumbu X  adalah segi-4 

A”B”C”D”, dengan  A”(-5,-4); B”(-3,-6); C”(-1,-1); dan D”(-5,-2).  

Sekarang marilah kita selidiki karakteristik dari sebuah pencerminan. 

Coba anda perhatikan ilustrasi pencerminan pada bidang datar berikut. 

                                                      k 
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Gambar 5.34 Pencerminan terhadap garis k 

 

Ilustrasi di atas menunjukkan suatu pencerminan terhadap garis k. Pandang bidang 

datar yang dimaksud sebagai selembar kertas. Jika kertas tersebut kita lipat 

berdasarkan garis k, maka setiap titik akan berimpit dengan bayangannya: A 

berimpit dengan A’; B berimpit dengan B’; C berimpit dengan C’; D berimpit 

dengan D’; dan E berimpit dengan E’. Hal ini berarti ''CAAC  ; ''EAAE  ; 

''ECCE  ; ''CBBC  ; ''DBBD  ; ''DCCD  , dan setiap dua ruas garis yang 
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sama maka panjangnya juga sama. Demikian juga garis AE  berimpit dengan 

garis '' EA ; dan garis BD  berimpit dengan garis '' DB . Sudut   ACD berimpit 

dengan   A’C’D’; Sudut   DCE berimpit dengan   D’C’E’; Sudut   ECB 

berimpit dengan   E’C’B’; dan Sudut   BCA berimpit dengan   B’C’A’. 

Setiap dua sudut yang berimpit akan memiliki besar yang sama. Dengan ilustrasi 

ini maka dapat dijelaskan bahwa sebuah pencerminan merupakan transformasi 

yang mempertahankan: 

 garis (kolineasi), artinya bayangan dari garis lurus juga tetap merupakan 

garis lurus; 

 jarak (isometri); 

 keantaraan; 

 ruas garis dan sinar garis;  

 sudut dan besar sudut; 

 kesejajaran, perpotongan dan ketegaklurusan antar garis; 

Namun demikian, pencerminan tidak mempertahankan kemiringan garis, arah 

sinar garis, dan arah sudut. 

 

b. Geseran 

Suatu geseran merupakan  transformasi yang mempergunakan vektor 

sebagai pemandunya. Vektor secara geometris dipandang sebagai sebuah besaran 

yang memiliki panjang dan arah. Panjang dan arah sebuah vektor ditentukan oleh 

komponen-komponennya. Sebuah vektor  
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y

x
a  

panjangnya adalah 22 yxa   dan arahnya adalah x satuan dalam arah 

horizontal dan y satuan dalam arah vertikal. Misalnya vektor 









3

4
a  maka 

panjang vektor adalah 5 satuan dan arahnya adalah 4 satuan arah kanan dan 3 

satuan arah atas, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.35 Vektor a 

 

 

 

                         6 

 

                         5 

 

                         4 

 

                         3 

 

                         2 

 

                         1 

 

                         0- 

                                     1       2       3       4        5       6        7 

 

Gambar 5.36 Geseran dengan vector geser AB 
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Vektor juga dapat dinyatakan dengan mengidentifikasi titik pangkal dan titik 

ujungnya, misalnya vektor AB    dengan  A(1,1) dan B(4,5). Maka panjang   

vektor AB    adalah 5)15()14( 22   satuan dan arahnya 3 satuan ke kanan 

dan 4 satuan ke atas. Pada gambar di atas, vektor AB  = vektor CD , tetapi 

berlawanan dengan vektor EF . Namun demikian, panjang ketiga vektor tersebut 

adalah sama. 

Suatu pemetaan merupakan geseran (atau translasi), S,  jika terdapat 

vektor AB  sedemikian hingga untuk setiap titik P dalam bidang dengan 

')( PPSAB   dipenuhi bahwa vektor AB  = vektor 'PP .  Vektor AB  disebut 

sebagai vektor geser. 

 

Contoh :  

Bila diketahui titik A(3,8) dan B(7,9) maka tentukan bayangan dari masing-

masing bangun berikut bila ditransformasikan dengan suatu geseran ABS  

a. titik M(-4,7); 

b. ruas garis PQ  dengan P(-5,2) dan Q(-4,-1); 

c.   JKL dengan J(1,1), K(3,3), dan L(4,-1). 

Jawab: 

Jika A(3,8) dan B(7,9) maka vektor geser dari  ABS  adalah  









1

4
AB  
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Gambar 5.37 Geseran berbagai obyek dengan vektor geser AB 

a. bayangan dari titik M(-4,7) adalah M’(-4+4,7+1) = M’(0,8); 

b. bayangan dari ruas garis PQ  dengan P(-5,2) dan Q(-4,-1) adalah ''QP  

dengan P’(-5+4,2+1) = P’(-1,3)  dan Q’(-4+4,-1+1) = Q’(0,0); 

c. bayangan dari   JKL dengan J(1,1), K(3,3), dan L(4,-1) adalah   J’K’L’ 

dengan J’(1+4,1+1) = J’(5,2);  

                  K’(3+4,3+1) = K’(7,4); 

                  L’(4+4,-1+1) = L’(8,0). 

Suatu geseran yang ditentukan oleh suatu vektor AB , dapat pula dipandang 

sebagai pencerminan beruntun, terhadap garis k dan h, dimana k // h dan keduanya 

tegak lurus terhadap AB  dan jarak(k,h) = 
2

1
 panjang AB . Panjang AB  

dinotasikan  AB  
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                     A                                                                                                B 
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Gambar 5.38 Geseran sebagai pencerminan beruntun 

Perhatikan gambar di atas. Oleh geseran ABS , PQR dipetakan ke P”Q”R”. 

Pandang transformasi yang dialami oleh titik P karena dicerminkan terhadap garis 

k kemudian dicerminkan terhadap garis h, dimana garis k dan h keduanya tegak 

lurus terhadap vektor AB  dan jarak antara k dan h adalah  
2

1
 AB . Oleh 

pencerminan beruntun ini P dipetakan ke P” atau ))((" PMMP kh  . 

 Karena k dan h sama-sama tegak lurus terhadap vektor AB , maka k dan h 

merupakan dua garis yang sejajar.  

 Karena )(' PMP k  maka kPP ' ; karena )'(" PMP h  maka hPP "'  

 Karena kPP ' , hPP "' , k // h, dan ABk   maka P,P’,P” berada 

dalam satu garis yang sejajar dengan vektor AB  dan "PP  searah dengan 

AB   
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 Misalnya 'PP  berpotongan dengan garis k di titik C dan "' PP  

berpotongan dengan garis h di titik D. Maka |'||'|),( DPCPhkjarak  . 

 ||
2

1
2),(2|'|2|'|2|"'||'||"| ABhkjarakDPCPPPPPPP   

 Sehingga |||"| ABPP   

 Dengan demikian ABPP "  yang berarti )(" PSP AB . 

Di depan, kita mempunyai ))((" PMMP kh   dan dari hasil analisis di atas kita 

mendapatkan bahwa )(" PSP AB , sehingga penerapan kh MM   terhadap P akan 

memberikan hasil yang sama dengan penerapan ABS  terhadap P. Hasil yang sama 

juga akan kita dapatkan pada analisis terhadap titik Q  dan R. Dengan demikian 

terbukti bahwa  

khAB MMS   

dengan ABhk ,  dan ABhkjarak
2

1
),(  . 

Sama halnya dengan pencerminan, geseran juga  merupakan transformasi 

yang mempertahankan: garis (kolineasi), artinya bayangan dari garis lurus juga 

tetap merupakan garis lurus; jarak (isometri); keantaraan; ruas garis dan sinar 

garis;  sudut dan besar sudut; kesejajaran, perpotongan dan ketegaklurusan antar 

garis. Namun berbeda dengan pencerminan, sebuah geseran mempertahankan 

kemiringan garis, arah sinar garis, dan arah sudut. 

Selama vektor gesernya tidak sama dengan vektor nol, maka dalam 

sebuah geseran tidak ada titik yang menjadi titik tetap, tetapi bila vektor gesernya 

adalah vektor nol maka semua titik menjadi titik tetap. Sedangkan garis tetap 
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dalam sebuah geseran dipenuhi oleh semua garis yang sejajar dengan vektor 

gesernya. 

 

c. Putaran 

Sebuah putaran dengan pusat di O dan sudut putar , adalah suatu 

transformasi yang memetakan sebarang titik P kepada P' sehingga 

 'OPOP   

 besar  POP' =  . 

Putaran dengan pusat putar di O dan sudut putar   dinotasikan ,OR . Tanda pada 

sudut putar menentukan arah perputaran; jika tandanya positif maka putaran 

berlawanan arah jarum jam; jika tandanya negatif maka putaran searah jarum jam. 

                                               P’ 

 

 

 

                                      

                           O                             P                                  O                             P 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                  P” 

              

Gambar 5.39 Putaran dengan pusat putar di O 

 

Dalam ilustrasi di atas, oleh putaran dengan pusat putar di O dan sudut putar  , P 

dipetakan ke P’, dan oleh putaran dengan pusat putar di O dan sudut putar  , P 

dipetakan ke P”. 
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Contoh:  

Lukislah sebuah segitiga. Tentukan posisi sebuah titik O yang akan dijadikan 

pusat putaran. Selanjutnya tentukan bayangan segitiga tersebut bila diputar 90
o
 

terhadap titik O searah jarum jam; dan bila diputar 90
o
 berlawanan dengan arah 

jarum jam. 

Jawab: 

 

                                                                                             90 
o 

                                         A’ 

                                       

 

                                                                  C’ 

                                      B’                                          B                   A 

 

 

 

 

                                                              O                           C                         

 

 

                                                                                                                    - 90
 o 

                                                                                          

                                                                                         B”  

                                                              C” 

 

 

                                                                                       A” 

 

Gambar 5.40 Putaran positif dan negatif 

Segitiga ABC dipetakan oleh oO
R

90,
 ke segitiga A’B’C’, sedangkan oleh oO

R
90, 

 

segitiga ABC dipetakan ke segitiga A”B”C”. 

Sama halnya dengan geseran, sebuah putaran merupakan transformasi 

yang mempertahankan: garis (kolineasi), artinya bayangan dari garis lurus juga 

tetap merupakan garis lurus; jarak (isometri); keantaraan; ruas garis dan sinar 

garis; sudut dan besar sudut; kesejajaran, perpotongan dan ketegaklurusan antar 
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garis; arah sudut, tetapi tidak mempertahankan kemiringan garis dan arah sinar 

garis. Satu-satunya titik tetap dalam sebuah putaran adalah titik pusat putaran, 

sedangkan garis tetapnya tidak ada.  

Seperti halnya geseran, sebuah putaran dengan pusat di O dan sudut putar 

 dapat dipandang sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin k 

dan h, dimana k berpotongan dengan h di O dan besar sudut dari k ke h adalah 

2

1
 . 

Bukti:  

                                                                                      P” 

 

                                                                                                                    h 

                                                                                                              C 

 

 

 

                                                                                 

                                                                  O                                    P’ 

 

 

 

                                                                                                              k 

                                                                                                      D 

                                                                                        P 

 

 

Gambar 5.41 Putaran sebagai hasilkali dua pencerminan 

Misalkan garis k dan h berpotongan di O dan membentuk sudut 
2

1
 . Dalam 

ilustrasi di atas, ))((" PMMP kh  . 

 )(' OPMOP k  sehingga OPOP '  dan 'DOPmPODm   

 )'(" OPMOP h  sehingga '" OPOP   dan "' COPmOCPm   
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 Dari dua kalimat di atas didapat OPOP " . 

 "''" COPmOCPmDOPmPODmPOPm   

OCPmDOPmPOPm '2'2"   

),(2" hksudutbesarPOPm   

 "POPm  

Hasil ini menunjukkan bahwa )(" , PRP O   

Jadi terbukti bahwa  khO MMR , , dengan k  dan h berpotongan di O dan 

membentuk sudut 
2

1
. 

Ketiga jenis transformasi di atas, pencerminan, geseran dan putaran, tidak 

harus selalu berdiri sendiri dalam sebuah transformasi. Suatu tranformasi bisa 

menggabungkan ketiganya.  

Contoh: 

Sebuah titik P(1,3) mula-mula dicerminkan terhadap garis xy  , kemudian 

digeser dengan vektor gesernya 








1

2
. Hasil geseran ini kemudian diputar dengan 

pusat putar di titik asal dan sudut putarnya o90 , dan akhirnya dicerminkan 

terhadap sumbu X. Tentukan bayangan terakhir titik P tersebut! 

Jawab: 

Titik P(1,3) oleh pencerminan terhadap garis xy   dipetakan ke P1(3,1). Titik 

P1(3,1) oleh geseran  








1

2
 dipetakan ke P2(5,0). Titik P2(5,0) oleh putaran 
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dengan pusat di O dan sudut putar  o90  dipetakan ke P3 (0,5). Akhirnya titik P3 

(0,5) oleh pencerminan terhadap sumbu X dipetakan ke P4 (0,-5). 

       

                                                                Y 
                                                                                       5      P3 

                                                                                                                                            y = x 

                                                                                       4 
 

                                                                                       3       P 

 
                                                                                       2 

 

                                                                                       1                                   P1 

                                                                                                                                              P2 

                                                                                        0                                                                      X 
                                             -5      -4      -3      -2      -1                1       2       3        4     5         6 

                                                                                       -1 

 
                                                                                      -2 

 

                                                                                      -3 
 

                                                                                      -4 

 
                                                                                      -5        P4  (0 , -5) 

 

                                              

 

Gambar 5.42 Komposisi Transformasi  

Coba anda selidiki apakah komposisi transformasi tersebut dapat diwakili oleh 

sebuah transformasi tunggal? Jika ya, sebutkan! Jika tidak, mengapa? 

  

6. Penggunaan Sederhana Geometri dan Transformasinya 

Konsep garis transfersal dan sudut sebagaimana telah diuraikan di depan, 

dapat digunakan untuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga 

ABC.  

                                                 B                                  D 

                                        

                                                                              

                                                                                                            E 

                                                                 C                                 

               A                                                

Gambar 5.43 Pembuktian jumlah besar sudut dalam segitiga 
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Jumlah besar sudut dalam segitiga ABC yakni  

BACmABCmACBm   

dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 lukislah garis yang melalui C dan sejajar garis AB  dan tentukan sebuah 

titik D pada garis tersebut; 

 lukislah garis AC  dan tentukan sebuah titik E pada garis tersebut. 

Sekarang kita memiliki dua buah garis transfersal: 

 garis AB  sejajar dengan garis CD  dan dipotong oleh transfersal BC , 

akibatnya BCDABC   karena berseberangan dalam; 

 garis AB  sejajar dengan garis CD  dan dipotong oleh transfersal AC , 

akibatnya DCEBAC   karena sehadap; 

sehingga jumlah besar sudut dalam segitiga ABC yakni  

BACmABCmACBm   =  DCEmBCDmACBm   = 180 
o
 

karena ACB , BCD , dan DCE  membentuk garis lurus. 

Pembuktian bahwa jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180
o
, 

dapat digunakan untuk menentukan jumlah besar sudut pada segi banyak 

berikutnya.  

          A                              B                                       E                              F    
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 D                                                                   I 
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Gambar 5.44 Pembuktian besar sudut dalam segi empat dan segi lima 
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Jumlah besar sudut dalam segi empat ABCD adalah 360
o
, karena segi empat dapat 

dipandang sebagai gabungan dari dua segi tiga, ABD dan BCD. Jumlah besar 

sudut dalam segi lima EFGHI adalah 540
o
, karena segi lima dapat dipandang 

sebagai gabungan dari tiga segitiga, EHI, EFH dan FGH. Coba anda selidiki 

kebenaran hal tersebut melalui ilustrasi di atas! 

Secara praktis pengetahuan tentang jumlah besar sudut dalam sebuah segi 

banyak dapat dipergunakan untuk memudahkan melukis atau mengkonstruksi 

bangun-bangun segi banyak beraturan. Misalnya, kita diminta untuk membuat 

kerangka lampion dengan sisi berbentuk segi lima beraturan dengan panjang 

rusuknya 30 cm. Untuk membuat kerangka sebuah sisi, kita perlu menyiapkan 

tongkat kayu sepanjang 30 cm sebanyak 5 buah dan menentukan besar masing-

masing sudut dalam segi lima beraturan. Karena jumlah besar sudut dalam segi 

lima adalah 540
o
, maka besar masing-masing sudut dalam segi lima beraturan 

adalah 108
o
. Setiap kali penyambungan dua tongkat kayu, kita dapat menyatukan 

ujung sebuah tongkat kayu dengan pangkal tongkat kayu yang lainnya, 

sedemikian hingga membentuk sudut 108
o
. Demikian seterusnya hingga kita 

menyatukan ujung tongkat kayu yang terakhir pada pangkal tongkat kayu yang 

pertama dan kita akan memperoleh sebuah kerangka segi lima beraturan. 

Penerapan praktis lainnya dari konsep sudut dan bangun datar adalah pada 

pengubinan. Pada saat ini ubin tidak lagi hanya diperlukan untuk kebersihan dan 

kesehatan sebuah ruangan tetapi sudah diperlukan untuk menambah nilai 

keindahan. Seorang pemasang ubin dituntut untuk dapat menggabungkan ubin-

ubin dengan berbagai bentuk ukuran, warna dan bentuk sehingga menghasilkan 
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lantai yang tidah hanya bersih dan sehat tetapi juga indah. Untuk itu diperlukan 

perhitungan yang cermat pada pemilihan bentuk ubin, ukuran dan sudut 

pemasangannya.  

Selain konsep-konsep dari obyek geometri, transformasi geometri juga 

memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini disajikan 

ilustrasi penerapan tersebut. 

► Pada sebuah parit yang tepinya membentuk 

dua garis sejajar akan dibangun sebuah 

jembatan yang tegak lurus terhadap parit. 

Tentukan posisi jembatan agar jalan 

penghubung titik A dan B sependek 

mungkin. (sumber: Susanta, 1990) 

A 

 

                                              k 

 

 

 

 

                                              l 

    

 

 

                                           B 

Penyelesaian: 

1. geserlah B dengan vektor geser tegak lurus terhadap l, dengan arah 

dari l ke k dan besarnya sama dengan jarak (l , k). Misalnya bayangan 

dari B adalah B’.   

2. tarik garis dari A ke B’ dan titik potongnya dengan k  adalah C; 

3. melalui C tarik garis tegak lurus k dan memotong l di D;   

A 

 

                         C                            k 

 

 

 

 

                  D                                    l 

                                                  B’ 

 

 

                                                 B 

Gambar 5.45 Penggunaan geseran pada penentuan jalur terpendek 
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maka CD merupakan posisi jembatan yang dimaksud dan jalur 

DBCDAC  merupakan jalur terpendek dari A ke B. (Coba anda buktikan!) 

► Di atas meja bilyard, bola A harus 

dipantulkan pada sisi k kemudian pada sisi l 

dan akhirnya harus mengenai bola B. 

Lukislah lintasan bola A tersebut! (sumber: 

Susanta, 1990) 

 

                                       k 

 

 

 

 

 

 

                                          l 

Penyelesaian: 

                         A’ 

 

 

 

  

                                                           C                                               k 

                                                       o     o 

 

 

                                                                                                      B 

 

 

                           A                                                        x       x 

                                                                                       D                     l 

 

 

                                                                                                             B’ 

 

Gambar 5.46 Penerapan pencerminan pada penentuan lintasan 

Pemantulan mengakibatkan besar sudut datang sama dengan besar sudut 

pantul. Titik C dan D merupakan titik pantul bola A berturut-turut terhadap 

sisi k dan sisi l. Titik C dan D dapat ditentukan dengan langkah: 

1. cerminkan A terhadap k sehingga menghasilkan A’; 

2. cerminkan B terhadap l sehingga menghasilkan B’; 

                                       

                                     B 

A 
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3. lukis garis '' BA . Titik potongnya dengan k adalah C; dan titik 

potongnya dengan l adalah D. 

Dengan demikian jalur AC – CD – DB merupakan lintasan yang dimaksud. 

Coba anda selidiki apakah benar bahwa baik pada titik C maupun D, besarnya 

sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul! Selanjutnya sebagai latihan 

tentukan pula lintasannya apabila A dipantulkan pada l  kemudian pada k! 

 

B. Geometri dan Pembelajarannya 

Setelah memahami sekilas konsep dasar geometri dan transformasi, 

sekarang mari kita bahas pembelajarannya di SD. 

 

1. Bangun Datar 

Bangun-bangun geometri baik dalam kelompok bangun datar maupun 

bangun ruang merupakan sebuah konsep abstrak. Artinya bangun-bangun tersebut 

bukan merupakan  sebuah benda kongkrit yang dapat dilihat maupun dipegang. 

Bangun-bangun tersebut merupakan suatu sifat (bentuk) dari benda-benda kongrit. 

Untuk memperjelas pernyataan tersebut, konsep bangun geometri bisa kita 

analogikan dengan misalnya konsep indah pada lukisan. Keindahan jelas bukan 

merupakan sebuah benda kongkrit yang dapat dilihat maupun dipegang. Yang 

kongkrit itu adalah lukisannya, kita bisa melihat dan memegang lukisan tersebut. 

Jika lukisan itu memiliki komposisi warna yang bagus, menarik hati, dan 

sebagainya, maka kita katakan bahwa lukisan tersebut indah. Demikian pula 

dengan konsep bangun geometri, bangun-bangun tersebut merupakan suatu sifat, 
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sedangkan yang kongkrit, yang bisa dilihat maupun dipegang adalah benda-benda 

yang memiliki sifat bangun geometri. Misalnya persegi panjang. Konsep persegi 

panjang merupakan sebuah konsep abstrak yang diidentifikasikan melalui sebuah 

karaktersitik: memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang dan 

keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Jika kita memperagakan persegi 

panjang menggunakan pintu, selembar kertas, jendela, papan tulis, bagian atas 

meja, atau benda-benda kongkrit lain yang sesuai, bukan berarti benda-benda 

tersebut adalah persegi panjang, tetapi lebih tepatnya, tepi masing-masing benda 

tersebut berbentuk persegi panjang. Peragaan semacam ini diperlukan agar 

melalui benda-benda kongkrit yang bisa kita lihat dan pegang, kita memiliki 

gambaran dari suatu konsep bangun geometri yang abstrak. Sama halnya dengan 

konsep “indah”, kita memerlukan benda-benda kongkrit seperti lukisan, 

pemandangan alam, rumah, atau media lain yang sesuai untuk dapat memahami 

makna keindahan itu sendiri.   

Pada kelas-kelas awal SD siswa sudah harus dikenalkan pada konsep 

bangun-bangun datar maupun ruang. Hal ini diperlukan untuk melatih daya tilik 

ruang para siswa. Bangun-bangun datar yang dikenalkan pada kelas-kelas awal ini 

merupakan bangun-bangun sederhana seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan 

persegi panjang. Untuk memvisualisasikan konsep-konsep tersebut pada kelas 

awal tidak cukup bila hanya digambarkan bentuk-bentuk tersebut di papan tulis. 

Guru memerlukan peraga riil berupa benda-benda sekitar yang telah dikenal 

siswa. Misalnya untuk konsep lingkaran guru bisa menunjuk beberapa rambu lalu 

lintas yang berbentuk lingkaran, bagian atas gelas, roda sepeda, dan sebagainya. 
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Untuk konsep segitiga, guru bisa menggunakan beberapa rambu lalu lintas yang 

berbentuk segitiga, untuk konsep persegi guru bisa menunjuk pada ubin di lantai 

atau benda-benda lain yang sesuai, sedangkan untuk konsep persegi panjang guru 

bisa memberi contoh menggunakan bagian tepi pintu, jendela, atau papan tulis. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan ilustrasi tersebut adalah 

keragaman, artinya untuk menanamkan konsep suatu bangun datar, kita perlu 

menunjuk berbagai macam benda-benda kongkrit yang sesuai. Hal ini bertujuan 

agar siswa memiliki suatu pemahaman bahwa bentuk persegi panjang misalnya, 

bisa terdapat pada bermacam-macam benda. Berbeda jika setiap kali kita 

menerangkan persegi panjang kita selalu menggunakan peraga selembar kertas 

misalnya, maka image yang akan terbangun pada  siswa adalah bahwa persegi 

panjang sama dengan kertas. Tetapi jika contoh yang diberikan bervariasi, maka 

siswa akan semakin memahami bahwa persegi panjang merupakan sebuah sifat 

yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. 

Selanjutnya untuk memperkuat konsep bentuk bangun-bangun datar dan 

lebih memvariasikan suasana belajar, guru bisa mengajak siswa keluar ruangan 

dan menugasi mereka untuk mengidentifikasi benda-benda apa saja di sekitar 

sekolah yang memiliki bentuk bangun-bangun datar tertentu yang dimaksud dan 

menuliskan hasil pekerjaan mereka dalam sebuah tabel seperti contoh berikut. 

NO LINGKARAN SEGITIGA PERSEGI PERSEGI PANJANG. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Setelah siswa memahami bentuk suatu bangun datar,  guru bisa meminta siswa 

untuk mendeskripsikan bangun tersebut menggunakan bahasa mereka. Dari 

berbagai pendapat tentang karakteristik suatu bangun, guru kemudian 

memberikan suatu kesimpulan atau meluruskan makna apabila ada kesalahan 

pendeskripsian.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.47 Papan paku 

Untuk memperkuat pemahamannya sekaligus meningkatkan motivasinya 

dalam mempelajari bangun-bangun datar, siswa dapat ditugasi untuk membuat 

visualisasi bangun-bangun datar menggunakan media seperti papan paku dan 

gelang karet. Dengan media ini siswa dapat membentuk berbagai macam bangun 

datar, tidak hanya terbatas pada segitiga atau segi empat, tetapi secara kreatif 

siswa dapat menciptakan bentuk-bentuk segi lima, segi enam, dan seterusnya. 

Pada kelas yang lebih tinggi guru bisa mengajak siswa untuk mengamati 

sifat-sifat pada bangun datar tersebut, yang meliputi banyaknya sisi, sudut, 

diagonal, panjang sisi, dan besar sudut. Hasil pengamatan mereka dapat 

dituangkan dalam sebuah tabel, misalnya seperti yang tertera di bawah ini. 

 

 



 

 

218 

 

Nama 

Bangun 

Banyaknya Jumlah 

Besar 

Sudut 
Sisi Sudut Titik Sudut Diagonal 

Segitiga      

Segi empat      

Segi lima      

Segi enam      

Segi tujuh      

Dst.      

 

Selanjutnya, mengembangkan daya imaginasi dan kreativitas siswa 

berkaitan dengan konsep bangun datar, guru juga dapat menyajikan peraga 

permainan seperti tangram. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.48 Tangram 

Peraga ini dapat digunakan sebagai puzzle, yakni siswa harus mengkonstruksi 

sebuah bangun persegi menggunakan potongan bangun-bangun kecil yang 

berbentuk segitiga sama kaki, segitiga siku-siku,  persegi dan jajargenjang. Pada 

contoh di atas ada 7 potongan bangun-bangun kecil yang harus digunakan untuk 

membentuk sebuah persegi yang besar. Selain persegi, siswa juga dapat diminta 

untuk menyusun bentuk-bentuk tertentu menggunakan ketujuh bangun tersebut. 

Misalnya, guru sudah menetapkan suatu model yang awalnya berasal dari susunan 

tujuh potongan bangun tersebut. Setelah diacak, siswa ditugasi untuk menyusun 

5 

1

1

1

1 2 

3 

4 

6 7 
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kembali potongan bangun-bangun tadi untuk membuat model yang sudah 

ditetapkan oleh guru. Untuk memotivasi siswa maka dalam permainan semacam 

ini perlu ada pembatasan waktu.  

 

2. Bangun Ruang 

Sebagaimana pada penanaman konsep bangun-bangun datar, maka 

keberadaan peraga-peraga kongkrit untuk menanamkan konsep bangun-bangun 

ruang sangatlah penting. Dengan menggunakan peraga model-model bola, kubus, 

limas, prisma,  balok, tabung, maupun kerucut guru dapat memberikan sebuah 

gambaran kongkrit dari konsep-konsep abstrak tersebut. Dalam penanaman 

konsep ini guru juga perlu menunjuk benda-benda kongkrit yang ada di sekitar 

siswa, misalnya kelereng, bola bekel, atau bola voli untuk memvisualisasikan 

konsep bola; kotak kapur, kotak pasta gigi, buku yang tebal atau almari buku 

untuk memberikan gambaran tentang konsep balok atau prisma segi empat; 

kaleng susu atau tong sampah untuk konsep tabung; topi pak tani, nasi tumpeng, 

atau topi ulang tahun untuk konsep kerucut; dan sebagainya. Setelah memahami 

contoh-contoh kongkrit tadi, kemudian giliran siswa untuk menyebutkan contoh 

lain dari benda-benda di sekitar sekolah yang memiliki bentuk geometris 

sebagaimana telah disebutkan tadi. 

Penyelidikan terhadap sifat-sifat bangun ruang berkenaan dengan 

banyaknya rusuk, sisi, sudut, titik sudut, diagonal ruang, maupun bidang diagonal 

dapat dilakukan siswa  dengan mengamati peraga kerangka bangun ruang. Berikut 

contoh kerangka kubus. 
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Gambar 5.49 Model kerangka kubus 

Selanjutnya sebagaimana dalam penanaman konsep bangun datar, 

pemanfaatan peraga permainan juga akan memberikan daya tarik tersendiri bagi 

siswa, selain juga meningkatkan motivasi dan kreativitasnya dalam memahami 

dan menerapkan konsep-konsep bangun ruang. Sebagai contoh misalnya untuk 

meningkatkan pemahaman siswa pada konsep kubus, maka dapat dipergunakan 

peraga permainan kubus soma. Kubus soma merupakan alat permainan untuk 

melatih berpikir kreatif pada diri siswa dalam mengkonstruksi sebuah kubus yang 

besar menggunakan potongan-potongan kelompok kubus. 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 5.50 Kubus Soma 
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Aturan permainannya sangat sederhana, misalnya rangkai ketujuh bangun ruang 

tersebut, sehingga membentuk suatu kubus dengan ukuran 33  satuan.. 

Permainan ini sekaligus juga untuk menanamkan konsep bahwa suatu bangun 

ruang bisa dibentuk dari beberapa bangun ruang lain yang lebih kecil. 

 

3.  Simetri 

Simetri pada prinsipnya merupakan sebuah transformasi yang diterapkan 

pada sebuah bangun datar sebagai medianya. Ada dua macam simetri yakni 

simetri lipat dan simetri putar. Simateri lipat merupakan penerapan pencerminan 

pada sebuah bangun datar, sedangkan simetri putar merupakan penerapan putaran 

(rotasi). Konsep simetri akan lebih mudah   dipahami oleh siswa apabila mereka 

dilibatkan untuk melakukan suatu kegiatan yang berkenaan dengan penanaman 

konsep tersebut. Misalnya, untuk menanamkan konsep simetri lipat pada persegi 

panjang, berilah siswa selembar kertas yang berbentuk persegi panjang; kemudian 

perintahkan agar siswa melipat kertas itu sedemikian hingga satu bagian kertas 

tepat menutupi bagian yang lainnya. Setelah berhasil, mintalah mereka untuk 

kembali melipat kertas tersebut dengan sumbu lipat yang lain sedemikian  hingga 

satu bagian kertas tepat menutupi bagian yang lainnya. Apabila berhasil, maka 

setelah kertas dibuka kembali, siswa akan mendapatkan bekas lipatan sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 5.51 Simetri lipat pada persegi panjang 
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Bekas lipatan itulah yang disebut sebagai sumbu simateri. Percobaan semacam ini 

kemudian dilanjutkan pada model-model bangun datar yang lainnya dan mintalah 

siswa mencatat berapa banyaknya sumbu simetri pada masing-masing bangun 

datar. 

Sama halnya pada konsep simteri lipat,  pada penanaman konsep simetri 

putar, siswa  juga  ditugasi untuk melakukan percobaan sendiri. Misalnya tentang 

konsep simetri putar pada bangun persegi panjang. Berilah mereka selembar 

kertas atau potongan triplek berbentuk persegi panjang. Mintalah mereka untuk 

menjiplak sisi bangun tersebut di atas kertas sehingga merupakan sebuah bingkai 

untuk kertas atau potongan triplek tersebut. Dengan menggunakan titik potong 

diagonalnya sebagai titik pusat putaran kemudian mulai memutar kertas atau 

triplek tersebut sampai 360
o
, mintalah siswa untuk mencatat berapa kali kertas 

atau triplek tersebut menempati bingkainya. Percobaan ini kemudian dapat 

dilakukan untuk bangun datar yang lain, seperti lingkaran, segi tiga, segi empat 

yang lain, persegi, segi enam, segi lima, dan sebagainya.  

Sebagai pemantaban pemahaman dari apa yang telah anda pelajari, maka 

sebagai latihan: 

1. Buatlah sebuah model alat peraga yang dapat digunakan untuk 

menanamkan konsep sisi pada suatu bangun ruang! 

2. Buatlah sebuah konsep permainan yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa pada sifat-sifat suatu bangun datar! 

3. Buatlah sebuah konsep permainan yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa pada sifat-sifat suatu bangun ruang! 


