
GEOMETRI DATAR

Dr. Farida Nurhasanah, M.Pd.
Pertemuan pertama, 5 September 2018



Cermati pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Untuk apa Anda datang ke sini?
2. Apa yang akan Anda pelajari dari kuliah ini?
3. Apa yang Anda harapkan dari hasil perkuliahan ini?
4. Berapa nilai yang Anda inginkan?
5. Apa rencana Anda untuk merealisasikan keinginan tersebut?



Geometri 
q Apa yan terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata 

geometri?
Jawaban:



 Kontrak Perkuliahan

1. Materi Perkuliahan (terdapat dalam RPS)
2. Proses pembelajaran (tour ke perpustakaan pusat, 

mencoba menggunakan kelas turnitin)
3. Proses Evaluasi (UTS, UAS, Tugas dengan bobot 40%, 

45%, 15%) 
4. Kebijakan kehadiran 80% dari 14 pertemuan 



Bagaimana awal geometri ditemukan oleh manusia?



Geometry pada zaman dahulu

Geometri digunakan untuk:
q Pengukuran tanah
q Astronomi
q Bangunan
q Navigasi 

Geometri di Mesir dan Babilonia:
q memperkirakan luas lingkaran
q  mencari volume kerucut 

terpancung
q Mengukur panjang tangga dg 

Phytagoras

Geometry merupakan ilmu ekperimentasi 



Geometry Era Yunani

 Alexander menjajah Mesir lalu mendirikan 
kota Alexandria
q Ptolomy, mendirikan musium dan 

perpustakaan di Alexandria
q Perpustakaan memuat 600,000 papyrus
qMusium tersebut menjadi pusat 

pembelajaran

Colin Farrell



Euclid 
q Euclid tinggal di Alexandria 325-265 

SM
q Euclid merupakan matematikawan 

paling terkenal pada jamannya.
q Informasi tetang pribadinya sangat 

terbatas
q Euclid mengajar dan menulis di 

musium dan perpustakaan Alexandria

Geometri menjadi bersifat deduktif 
aksiomatik 



5 Postulat Euclid yang terkenal
q Melalui sebarang dua titik dapat dikonstruksi tepat satu garis lurus
q Ujung garis lurus dapat dilanjutkan terus sebagai garis lurus
q Sebuah lingkaran dapat dikonstruksi dengan sebarang titik pusat dan 

sebarang jari-jari
q Semua sudut siku-siku besarnya satu dengan lainnya
q Jika sebuah garis lurus memotong dua garis yang lain, maka yang akan 

terbentuk sudut dalam yang sisinya sama yang besarnya kurang dari dua 
sudut siku-siku, kedua garis lurus tersebut jika diteruskan sampai tak 
hingga akan bertemu pada sisi yang sudutnya kurang dari dua sudut siku-
siku.



Penjelasan untuk postulat ke-5
Proclus
q Jika garis memotong salah satu dari dua garis sejajar maka 

garis tersebut juga akan memotong garis yang lain
q Garis-garis lurus yang sejajar dengan suatu garis lurus yang 

sama, adalah sejajar satu sama lain
John Playfair
q Melalui sebuah titik yang tidak terletak pada garis suatu lurus, 

hanya dapat dikonstruksi sebuah garis yang sejajar dengan garis 
lurus tersebut



Selayang Pandang Geometry Non-Euclid 

q Geometri Hiperbolik :
q Secara terpisah dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss di 

Jerman, Janos Bolyai di Hungaria, and Nikolai Ivanovich 
Lobachevsky di Rusia.
q Tidak mengakui postulat ke-5 Euclid
q Aplikasinya digunakan oleh Enstein pada teori relativitas, 

astronomi, konsep ruang dan waktu



Geometri Hiperbolik 

q Jumlah sudut-sudut dalam segitiga kurang dari 180°
q Segitiga-segitiga yang memliki besar sudut yang sama 

memiliki luas yang sama
q Tidak terdapat segitiga-segitiga yang sama
q Melalui sebuah titik yang tidak terletak pada suatu garis, dapat 

dikonstruksi tak berhingga banyak garis yang paralel dengan 
garis yang diberikan



Geometri Eliptik 
q Memenuhi keempat postulat Euclid
q Postulat ke-5 :
 Jika ℓ adalah sebarang garis dan P adalah titik yang tidak terletak 
pada  ℓ , maka tidak ada satupun garis sejajar dengan  ℓ  dan melalui 
titik P dapat dikonstruksi
q Jumlah besar sudut-sudut dalam serang segitiga lebih besar 

dari 180°
q Tidak terdapat garis lurus dalam geometri eliptik
q Jarak terpendek dari dua titik pada bola adalah sepanjang 

segmen lingkaran besar yang menghubungkan kedua titik 
tersebut
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