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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kata geometri berasal dari bahasa Yunani “geos” yang berarti bumi dan 

“metron” yang memiliki arti ukuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

geometri berarti ilmu ukur.  Ilmu geometri mengenal dimensi. Dimensi satu ruang 

lingkupnya adalah garis, dimensi dua  ruang lingkupnya bidang, sedangkan 

dimensi tiga lingkupnya berupa ruang. 

Pada dimensi dua dipelajari tentang titik dan garis. Pengkajian titik dan 

garis di antaranya didapatkan berbagai bentuk bangun datar. Bangun datar 

berdasarkan banyak sisinya di antaranya segitiga, segiempat, segilima, segienam, 

segitujuh, dan segibanyak lainnya. Di antara segi banyak juga dapat dikaji 

berbagai bentuk jenisnya. Misalnya dari segiempat dapat dikaji berbagai bentuk 

jenis segiempat seperti persegi, persegi panjang, trapesium dan masih banyak lagi. 

Geometri dimensi dua juga mengkaji relasi bangun datar lain seperti lingkaran dan 

elips. 

Dimensi tiga tidak hanya mempelajari titik dan garis tetapi juga 

mempelajari bidang. Pada dimensi tiga akan ditemui berbagai bangun ruang yaitu 

sebuah bangun yang dibentuk dari berbagai bangun datar. Beberapa contoh 

bangun ruang tersebut di antaranya bidang-empat, bidang-lima, bidang-enam, dan 

bidang-banyak lainnya. Terdapat pula bangun ruang yang bukan dibentuk dari 

berbagai bangun datar seperti bola dan eipsoida.  
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Pada dimensi dua juga dipelajari hubungan antara bangun datar. Salah 

satunya hubungan antara segitiga dan lingkaran. Sebuah segitiga memiliki 

lingkaran-luar serta lingkaran-dalam. Lingkaran-luar pada segitiga didasarkan dari 

sebuah teorema  “garis sumbu dari setiap sisi segitiga  ABC bertemu di titik O 

yang berjarak sama dari setiap titik sudutnya” (Smith, 2000: 159). 

 

Gambar 1. Lingkaran-luar dari segitiga ABC. 

Karena terdapat sebuah titik yang berjarak sama dari titik-titik segitiga 

maka pastilah ada sebuah lingkaran yang melalui ketiga titik tersebut. Gambar 1 

menunjukkan lingkaran dengan titik pusat O merupakan lingkaran-luar 

(circumcircle) dari  ABC.  

Sebuah segitiga tidak hanya memiliki lingkaran-luar namun juga memiliki 

sebuah lingkaran-dalam. Eksistensi lingkaran-dalam pada segitiga didasari oleh 

sebuah teorema yang menyatakan bahwa, “Garis-garis bagi sudut pada  ABC 

bertemu pada sebuah titik interior I yang berjarak sama dari sisi-sisinya”. Ilustrasi 

teorema  yang dikemukakan Smith (2000: 159) adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.  Lingkaran-dalam dari segitiga ABC. 

Terdapat sebuah titik yang berjarak sama dari sisi segitiga maka terdapat 

pula sebuah lingkaran yang menyinggung sisi-sisi segitiga. Lingkaran tersebut 

selanjutnya disebut sebagai lingkaran-dalam. Gambar 2 menunjukkan lingkaran 

dengan titik pusat I merupakan lingkaran-dalam (incircle) dari  ABC.  

Di dalam matematika analogi dapat digunakan pada bangun datar ke 

bangun ruang. Salah satu contoh analogi pada bidang ke ruang adalah segitiga ke 

bidang empat. Menurut Murdanu (2003: 10) segitiga adalah gabungan tiga ruas 

garis yang dibentuk oleh tiga titik yang tidak segaris yang sepasang-sepasang 

saling dihubungkan. Tiga buah garis merupakan jumlah minimal terbentuknya 

daerah tertutup di suatu bidang. Terbentuknya ruang tertutup yang dibatasi oleh 

bidang minimal membutuhkan empat buah bidang. Bangun ruang yang dibentuk 

oleh empat buah bidang adalah bidang-empat. Kemiripan tersebut yang menjadi 

dasar analogi antara segitiga pada bidang dan bidang-empat pada ruang (Wono 

Setya Budhi & Bana G. Kartasasmita, 2015: 73). 
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Analogi juga dapat digunakan pada lingkaran dan bola. Keduanya sama-

sama kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik. Perbedaan antara 

keduanya jika lingkaran merupakan kumpulan titik di suatu bidang, sedangkan 

bola merupakan kumpulan titik pada suatu ruang. 

 

Gambar 3. Bidang-empat A.BCD. 

Telah diperlihatkan bahwa setiap segitiga memiliki sebuah lingkaran-luar 

dan lingkaran-dalam. Bidang-empat merupakan analogi dari segitiga sedangkan 

bola merupakan analogi dari lingkaran. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini 

dikaji apakah juga terdapat bola-luar dan bola-dalam pada bidang-empat serta jika 

ada bagaimanakah sifat-sifat keduanya. 

B. Batasan Masalah 

Pengkajian bola-luar dan bola-dalam pada bidang-empat yang dibahas 

dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif aksiomatik. Kajian dalam skripsi 

ini tidak melibatkan bilangan-bilangan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dibahas pada 

skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi dari bola-luar bidang-empat? 

2. Bagaimana sifat-sifat dari bola-luar bidang-empat? 

3. Bagaimana  eksistensi dari bola-dalam bidang-empat? 

4. Bagaimana sifat-sifat dari bola-dalam bidang-empat? 

D. Tujuan 

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: 

1. menunjukkan keberadaan bola-luar pada bidang-empat, 

2. menunjukkan sifat-sifat bola-luar pada bidang-empat, 

3. menunjukkan keberadaan bola-dalam pada bidang-empat, dan 

4. menunjukkan sifat-sifat bola-dalam pada bidang-empat. 

E. Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka diperoleh manfaat 

penulisan skripsi ini adalah 

1. Bagi Mahasiswa dan Peneliti 

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai bola-luar dan bola-dalam 

bidang-empat dan sifat-sifatnya sehingga dapat mengembangkan penelitian 

yang sejenis. 
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2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Menambah referensi mengenai bola-luar dan bola-dalam bidang-empat dan 

sifat-sifatnya bagi mahasiswa dan civitas akademika UNY pada umumnya 

serta Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam pada khususnya. 

3. Bagi Pembaca secara Umum 

Menambah pengetahuan mengenai bola-luar dan bola-dalam bidang-empat 

dan sifat-sifatnya. 
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