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KATA PENGANTAR

Modul ini memuat materi Geometri Transformasi yang
meliputi transformasi, translasi, isometri, setengah putaran,
refleksi, putaran, refleksi geser dan kesebangunan. Modul
berjudul Geometri Transformasi ini disusun untuk membantu
mahasiswa dalam memahami materi di atas, sehingga proses
belajar mengajar mata kuliah yang dimaksud bisa berjalan
dengan lebih baik.
Penyajian

dan

pembahasan

materi

dalam

Modul

diharapkan dapat dengan mudah diikuti dan dipahami oleh
semua mahasiswa. Untuk itu, dalam setiap materi, penyusun
berusaha memberikan beberapa soal yang dapat diselesaikan
mahasiswa sebagai latihan. Pada bagian akhir pada setiap Modul
diberikan referensi untuk membantu mahasiswa yang ingin

Geometri Transformasi

v

mempelajari lebih lanjut, agar mendapatkan pemahaman yang
lebih mendalam.
Modul ini tentu saja memiliki banyak kekurangan, untuk
itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang
membangun

dari

pengguna

Modul

ini

untuk

lebih

menyempurnakan penyajian selanjutnya. Akhirnya, penyusun
berharap agar Modul ini dapat bermanfaat.

Padang, Juni 2017
Penulis
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MODUL 1

FUNGSI

Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda diharapkan:
1. Mampu memahami dan menelaah definisi fungsi.
2. Mampu mengkategorikan jenis-jenis fungsi.
3. Mampu membuktikan jenis-jenis fungsi berdasarkan konsep suatu
fungsi.
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Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini, sebaiknya
perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

2 Fungsi

Uraian Materi
Sebelum Anda memasuki materi transformasi, maka Anda harus
mengingat kembali tentang materi fungsi. Misalkan A dan B adalah
himpunan tidak kosong. Fungsi (Pemetaan) adalah Relasi dari himpunan
A ke himpunan B, dimana setiap unsur di himpunan A tepat dipasangkan
satu-satu ke unsur himpunan B. Dapat ditulis f : A → B, jika untuk setiap
unsur x ɛ A terdapat hanya satu unsur y ɛ B, sehingga pasangan terurut
(x,y) ɛ f atau f : A → B merupakan fungsi jika dan hanya jika untuk setiap
x ɛ A ada tepat satu y ɛ B sedemikian sehingga f(x) = y.
Himpunan

A

dinamakan

dilambangkan dengan

daerah

asal

(domain)

fungsi

f

, himpunan B dinamakan daerah kawan

(kodomain) fungsi f dilambangkan dengan

, dan himpunan semua

unsur di B yang merupakan peta dari unsur di A dinamakan daerah hasil
(Range) fungsi f dilambangkan dengan

, sebaliknya himpunan semua

unsur di A merupakan prapeta dari B.

Untuk memahami definisi fungsi diatas, coba Anda perhatikan contoh
gambar 1 sampai gambar 3 berikut.
Contoh:
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Menurut anda dari Gambar 1 sampai gambar 3 manakah yang
merupakan fungsi? Jelaskan alasannya!

Untuk membuktikan apakah Anda benar-benar memahami definisi
fungsi, buatlah beberapa buah contoh fungsi dan berbeda dengan
jawaban yang Anda berikan diatas!

Setelah Anda benar-benar memahami definisi fungsi beserta
contoh dari fungsi, Selanjutnya Anda harus mengingat juga tentang
jenis-jenis fungsi yang telah Anda pelajari. Untuk itu, Perhatikan
penjelasan berikut ini:
1) Fungsi injektif ( fungsi satu-satu/ Into )
Misalkan f fungsi dari himpuan A ke himpunan B. Fungsi ini disebut
fungsi injektif dari A ke B jika dan hanya jika untuk setiap x,y ε A,
jika x ≠ y maka f(x) ≠ f(y).
Dapat ditulis:
i.
ii.
4

Fungsi

2) Fungsi Surjektif ( fungsi Pada/ Onto )
Misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi ini disebut
fungsi surjektif dari A ke B jika dan hanya jika setiap y ε B ada x ε A
sehingga y = f(x).
Dapat ditulis:

3) Fungsi Bijektif
Misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi ini
disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika f merupakan fungsi injektif
dan fungsi surjektif.
Setelah Anda memahami jenis-jenis fungsi diatas, menurut Anda
termasuk jenis fungsi yang manakah contoh fungsi I, II dan III yang Anda
buat tersebut? Jelaskan alasannya!

Untuk membuktikan apakah Anda benar-benar paham dengan
penjelasan yang diberikan diatas, kerjakanlah latihan berikut ini!
Selidikilah apakah relasi

dari R ke R merupakan

fungsi atau tidak!
Jawab:
Untuk menjawab latihan diatas, sekarang rincilah daerah asal

dari

relasi f(x) menurut keinginan Anda pada kotak dibawah ini!
Geometri Transformasi
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Dari jawaban yang Anda berikan, carilah daerah nilai fungsi

dengan

menentukan peta dari setiap anggota di daerah asal fungsi pada kotak
berikut!

Selanjutnya,

tuliskanlah

himpunan

menyatakan relasi dari daerah asal

pasangan

berurutan

ke daerah nilai

pada kotak

berikut.

Berikutnya, buatlah diagram dari jawaban yang Anda berikan!

A

6 Fungsi

B

yang

Berdasarkan jawaban Anda, menurut Anda apakah relasi tersebut
termasuk fungsi atau tidak? Jika fungsi, termasuk jenis fungsi apa?
Jelaskan alasannya!
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Latihan
1. Misalkan A = , 1,2,3,4 - dan F : A → A. Jika diketahui himpunan
pasangan berurutan sebagai berikut:
: { (1,1), (2,4), (4,1), (4,4) }
: { (1,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4) }
: { (1,3), (2,1) }
: { (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) }
: { (1,2), (2,2), (3,2), (4,4) }
Manakah diantara pasangan berurutan diatas yang termasuk kepada
fungsi, fungsi injektif, fungsi surjektif dan fungsi bijektif?
2. Diketahui relasi f dari R ke R sebagai berikut:
a.
b.
Manakah diantara relasi diatas yang merupakan fungsi? Jika fungsi,
termasuk jenis fungsi apa fungsi tersebut?

8 Fungsi

MODUL 2

TRANSFORMASI
Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda diharapkan:
1. Mampu memahami definisi transformasi pada suatu bidang
2. Mampu membuktikan transformasi dengan menggunakan konsep
transformasi.
3. Mampu memahami konsep komposisiTransformasi
4. Mampu memahami konsep invers dari Transformasi

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini, sebaiknya
perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
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1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

10 Transformasi

Ringkasan Materi
Untuk mempelajari transformasi Anda harus memahami kembali
materi sebelumnya tentang fungsi. Seperti yang sudah Anda ketahui
bahwa fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang
memperpasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jika x
A maka pasangannya ditulis f(x) = y

B.

Fungsi f disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan A
mempunyai peta yang berbeda pada himpunan B. Ditulis dalam notasi
matematika, jika x ≠ y maka f(x) ≠ f(y) atau jika f(x) = f(y) maka x = y.
Sedangkan fungsi f disebut fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan
B mempunyai prapeta pada himpunan A. Ditulis dalam notasi
matematika,

y

.

Transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif
dengan daerah asalnya V dan daerah nilainya V juga.
Ditulis:
T:V

V

Seperti Anda ketahui suatu fungsi yang bijektif adalah suatu fungsi
yang bersifat injektif dan surjektif.
1. T Injektif <=>
2. T Surjektif <=>

V P

Q => T(P)

T(Q)

V, P = Q => T(P) = T(Q)

Setelah Anda memahami konsep transformasi diatas, sekarang coba
Anda perhatikan ilustrasi gambar berikut ini!
Misalkan diketahui T : P

Q, seperti terlihat pada gambar berikut.
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A

A

P= T(Q)

Q= T(P)
P

Q

Kaitkanlah ilustrasi gambar diatas dengan konsep transformasi yang
telah Anda pahami, kemudian tuliskanlah pendapat Anda pada kotak
berikut!

Dari jawaban yang telah Anda berikan, pahamilah contoh berikut ini!
Andaikan A

V. Ada perpetaan (padanan) T dengan daerah asal V dan

daerah nilai juga V. Jadi T : V

V yang didefinisikan sebagai berikut:

i.

T(A) = A

ii.

Apabila P ≠ A, maka T(P) = Q dengan Q titik tengah garis

Selidiki apakah padanan T suatu transformasi!
Jawab:

Jelas bahwa A memiliki peta, yaitu A sendiri.
12 Transformasi

.

Ambil sebarang titik R ≠ A pada V. Oleh karena V bidang Euclides, maka
ada satu garis yang melalui A dan R, jadi ada satu ruas garis

sehingga

ada tepat satu titik S dengan S antara A dan R, sehingga AS = SR.
Ini berarti untuk setiap X

V ada satu Y dengan Y = T(X) yang memenuhi

persyaratan (2). Jadi daerah asal T adalah V.
(1) Apakah T surjektif, atau apakah daerah nilai T juga V ?
Untuk menyelidiki ini cukuplah dipertanyakan apakah setiap titik di
V memiliki prapeta. Jadi apabila Y

V apakah ada X

V yang

bersifat bahwa T(X) = Y ?
Menurut ketentuan pertama, kalau Y = A prapetanya adalah A
sendiri, sebab T(A) = A.

Apabila Y ≠ A, maka oleh karena itu V suatu bidang Euclides, ada X
tunggal dengan X

sehingga AY = YX.

Jadi Y adalah titik tengah

yang merupakan satu-satunya titik

tengah. Jadi T adalah suatu padanan yang surjektif.
(2) apakah T injektif ?
Untuk menyelidiki ini ambillah dua titik P ≠ A, Q ≠ A dan P ≠ Q. P,Q,A
tidak segaris (koliniar). Kita akan menyelidiki kedudukan T(P) dan
T(Q).
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Andaikan T(P) = T(Q).
Oleh karena T(P)

dan T(Q)

maka dalam hal ini

dan

memiliki dua titik sekutu yaitu A dan T(P) = T(Q). Ini berarti bahwa
garis

dan

berimpit, sehingga mengakibatkan bahwa Q

.
Ini berlawanan dengan pemisalan bahwa A,P,Q tidak segaris. Jadi
pengandaian bahwa T(P) = T(Q) tidak benar sehingga haruslah T(P)
≠ T(Q).
Dari uraian diatas terlihat bahwa T itu injektif dan surjektif, sehingga T
adalah bijektif. Ini bearti T suatu transformasi dari V ke V.

Untuk membuktikan Apakah Anda benar-benar paham dengan contoh
yang diberikan diatas, kerjakanlah latihan berikut ini!

Lukislah sebuah sistem koordinat orthogonal. T adalah padanan yang
mengaitkan setiap titik P dengan titik

yang letaknya satu satuan dari P

dengan arah sumbu X positif. Selidikilah apakah T suatu transformasi!
Jawab:

14 Transformasi

Untuk menjawab latihan diatas, sekarang coba ilustrasikan pemahaman
Anda dalam bentuk gambar sesuai dengan latihan yang diberikan diatas
pada kotak dibawah ini!

Selanjutnya, untuk membuktikan T merupakan suatu transformasi,
syarat apa yang harus dipenuhi oleh T?

Dari jawaban yang Anda berikan tersebut, selidikilah apakah syaratsyarat tersebut terpenuhi pada bidang yang telah Anda buat sebelumnya
atau tidak! Buat hasil penyelidikan dan penjelasan Anda pada Kotak
berikut.
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Apa kesimpulan yang dapat Anda peroleh dari jawaban Anda diatas?

Hasil Kali 2 Transformasi
Definisi: Andaikan F dan G dua transformasi dengan:
F : V→ V
G : V→ V
Maka komposisi dari F dan G dapat ditulis G ◦ F yang didefinisikan
sebagai:
( G◦F)(P) = G *F(P)+,

P

V

Teorema:
Jika F : V→ V dan G : V→V masing- masing suatu transformasi, maka
hasil kali H = G ◦ F : V → V adalah juga suatu transformasi.
Bukti :
Untuk ini harus dibuktikan dua hal yaitu 1) H surjektif, 2) H injektif.

16 Transformasi

1) H Surjektif
Oleh karena F transformasi maka daerah nilai F adalah seluruh
bidang V dan daerah asal G juga seluruh V karena G transformasi
juga .
Ambil y

V, apakah ada X sehingga H(x) = y ?

Karena G transformasi maka untuk setiap y

V ada z

V sehingga y

= G(z). Karena F suatu transformasi maka pada z ini ada x

V

sehingga z = F(x). Maka y = G [F(x)] atau y = (G ◦ F )(x). Jadi y = H(x).
2) H Injektif
Untuk membuktikan bahwa H injektif, harus kita perlihatkan bahwa
jika P

Q maka H (P)

H(Q).

Andaikan H(P) = H(Q), maka G[F(P)] = G [F(G)].
Oleh karena G injektif maka F(P) = F(Q). Karena F injektif maka P=Q.
Ini bertentangan dengan pengandaian bahwa P Q.
Jadi pemisalan bahwa H(P) = H (Q) tidak benar
Sehingga haruslah H(P) H(Q)
Karena H injektif dan H surjektif, maka H bijektif. Ini bearti H suatu
transformasi.

Geometri Transformasi
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Dengan jalan yang serupa, sekarang buktikan pula bahwa hasil kali F ◦
G juga merupakan suatu transformasi!

18 Transformasi

Transformasi Balikan (Invers)
Transformasi identitas :

A

V, I(A) = A

Jika F dan G dua transformasi dengan FG = GF = I maka dikatakan F
adalah balikan dari G atau ditulis
dari F atau ditulis

= F, sebaliknya G adalah balikan

= G.

Teorema:
Setiap Transformasi T Memiliki Balikan.
Bukti :

Andaikan T suatu transformasi. Didefinisikan padanan L sebagai berikut
Misalkan X

V, V bidang. Oleh karena T suatu transformasi, maka t

adalah bijektif. Jadi ada prapeta A

V sehingga T(A) = X. Kemudian

tentukan L(X) = A. Artinya L(X) adalah prapeta dari x. Sehingga dari T(A) =
X

T [L(X)] = X. Atau (TL)(X) = I (X), X

V hal ini berarti TL = I.

Selanjutnya (LT) (X) = L [T(X)] Andaikan, T(X) = B maka L(B) = X jadi L[T(X)]
= L(B) = X jadi (LT) (X) = X = I (X). X

V jadi, LT = I sehingga TL= LT= I.

Sekarang akan dibuktikan bahwa L adalah suatu transformasi. Dari
definisi L jelas L suatu padanan yang surjektif. Misalkan L(X1) = L(X2) dan
misalkan T(A2) = X1 , T(A2) = X2 dengan L(X1) = A1 dan L(X2) = A2. oleh
karena T suatu transformasi, maka A1 = A2 kita peroleh X1 = X2 jadi dari
L(X1) = L(X2)

X1 = X2 sehingga L kita sebut injektif.Dengan demikian

terbukti bahwa L injektif.

Geometri Transformasi
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Karena L surjektif dan L injektif maka L suatu transformasi. Transpormasi
L ini disebut balikan dari transformasi T dan dilambangkan dengan L = T1

.

20 Transformasi

Latihan
1.

Diketahui T : V

V, didefinisikan sebagai berikut :

Apabila P(x,y) maka:
i) T(P) = (x + 1, y), untuk x ≥ 0
ii) T(P) = (x - 1, y), untuk x ˂ 0
a) Apakah T injektif
b) Apakah T suatu trasformasi
2.

Andaikan g dan h dua garis yang sejajar pada bidang euclides A
sebuah titik yang terletak ditengah antara g dan h.
Sebuah T padanan dengan daerah asal g yang didefenisikan sebagai
berikut:
Apabila P

g maka Pˈ = T(P) =

h

a) Apakah daerah nilai T ?
b) Apabila D

g, E

g, D

E buktikan bahwa Dˈ Eˈ = DE; Dˈ = T(D),

Eˈ = T(E).
c) Apakah T injektif ?
3.

Diketahui titik A,R,S yang berlainan dan tidak segaris. Ada padanan
T yang didefenisikan sebagai berikut:
T(A) = A. T(P) = Pˈ sehingga P titik tengah
a) Lukislah R = T(R)
b) Lukislah Z sehingga T(Z) = S
c) Apakah T suatu transformasi ?
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22 Transformasi

MODUL 3

ISOMETRI (S)
Capaian pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda
diharapkan:
1. Mampu menjelaskan definisi Isometri.
2. Mampu memahami sifat-sifat Isometri.
3. Mampu memahami teorema ketunggalan Isometri.
4. Mampu memahami teorema dasar Isometri.

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini,
sebaiknya perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
Geometri Transformasi
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2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

Ringkasan Materi
Untuk mempelajari Isometri Anda harus memahami kembali materi
sebelumnya tentang Transformasi pada suatu garis. Karena Isometri
sangat erat kaitannya dengan materi yang sudah Anda pelajari
sebelumnya.

Isometri

merupakan

suatu

transformasi

yang

mengawetkan jarak. Kecuali untuk mengawetkan jarak antara dua titik.
Untuk mengawetkan jarak antara dua titik, suatu Isometri memiliki sifatsifat sebagai berikut:
1) Memetakan garis menjadi garis (Kolineasi).
2) Mengawetkan besarnya sudut antara dua garis.
3) Mengawetkan kesejajaran dua garis (Kolineasi).
Setelah Anda memahami konsep Isometri diatas, sekarang coba Anda
perhatikan contoh berikut ini!

24 Isometri (S)

Apakah S Isometri?
Untuk menunjukkan bahwa S Isometri yaitu dengan membuktikan
bahwa PQ = P’Q’ jika kita andaikan

.

Untuk membuktikan bahwa PQ = P’Q’ lakukanlah kegiatan berikut ini:
1. Tariklah sebuah garis sejauh AB melalui titik pangkal P, kemudian
beri nama titik ujungnya P’.
2. Tariklah sebuah garis sejauh AB melalui titik pangkal Q, kemudian
beri nama titik ujungnya Q’.
3. Hubungkan kedua titik ujung yang terbentuk, sehingga terbentuk
sebuah garis P’Q’
Dari kegiatan yang Anda lakukan maka diperoleh gambar seperti berikut.

Dengan memperhatikan gambar diatas, maka dapat dikatakan bahwa:
PP’ = AB dan QQ’ = AB sehingga PP’ = QQ’.
Ini bearti PP’Q’Q merupakan sebuah jajaran genjang. Karena PP’Q’Q
sebuah jajaran genjang maka PQ = P’Q’. Jadi dapat disimpulkan S
Isometri.
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Dari contoh yang diberikan, menurut Anda apakah contoh diatas sudah
memenuhi sifat-sifat dari Isometri? Berikan alasannya!

Untuk membuktikan Apakah Anda benar-benar paham dengan contoh
yang diberikan diatas, kerjakanlah latihan berikut ini!

Buktikanlah bahwa S Isometri!
Setelah Anda benar-benar memahami konsep Isometri, sekarang kita
akan membuktikan sifat-sifat dari sebuah Isometri.
1) Memetakan garis menjadi garis.
Andaikan g sebuah garis dan T suatu isometri.
Akan dibuktikan bahwa T (g) = g’ adalah suatu garis juga.
Ambil A

g dan B

g. Maka T (g) = g’, A’ = T (A), dan B’ = T (B) ;

melalui A’ dan B’ ada suatu garis, misalnya h.
Dari pernyataan diatas perhatikan ilustrasi gambar berikut ini!

Akan dibuktikan h = g’.
i) Akan dibuktikan h g’
Ambil sebarang X’

26 Isometri (S)

h.

Oleh karena bidang Euclides, kita andaikan (A’ X’ B’), artinya A’ X’ + X’
B’ = A’ B’.
Karena T transformasi, maka ada X sehingga T (X) = X’ .
Karena T suatu isometri maka A X = A’ X’, X B = X’ B’, dan A B = A’ B’.
Diperoleh A’ X’ + X’ B’ = A X + X B =A B.
Ini berarti bahwa A, X, B segaris pada g dan berarti pula X’ = T (X)
g’.
Jadi untuk setiap X’

h maka X’

g’.

Sehingga h g’.

(ii) Akan dibuktikan g’ h.
Ambil lagi Y’

g’.

Maka ada Y

g sehingga T (Y) = Y’’ dengan Y misalnya (A Y B),

artinya Y

g dan A Y + Y B = A B.

Karena T sebuah isometri maka AY = A’ Y’, Y B =Y’ B’,
dan A B= A’ B’ Sehingga A’ Y’ + Y’ B’ = A Y + Y B = A
B=A’B’.
Ini berarti bahwa A’, Y’, B’ segaris, yaitu garis yang melalui A’ dan B’.
Oleh karena h garis yang melalui A’ dan B’
maka Y’
berarti g’

h . Jadi jika Y’

g’ dan Y

h

Berdasarkan (i) dan (ii) diperoleh h
g’

g

g’ dan

h maka h = g’. Jadi kalau g sebuah garis

maka h = T(g) adalah sebuah garis.
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2) Mengawetkan besarnya sudut antara dua garis.
Ambil sebuah

ABC.

Akan ditunjukkan m( A B C) =m ( A’ B’ C’)

Andaikan A’ = T (A), B’ = T (B), C’ = T (C).
A’B’ merupakan peta dari AB dan B’C’ merupakan peta dari BC. AB
dan BC merupakan sebuah garis lurus. Karena AB dan BC merupakan
garis lurus maka A’ B’ dan B’ C’ merupakan garis lurus juga.
Karena

ABC = BA

Perhatikan ABC dan

BC maka

A’ B’ C’ = B’A’

B’C’ .

A’ B’ C’ !

A’ B’ = AB, B’ C’ = BC, C’A’ = CA. Menurut teorema kekongruenan
jika dua buah segitiga yang memiliki sifat S S S sama maka kedua
segitiga tersebut kongruen. Sehingga
C’ =

ABC

A’B’C’. Jadi,

ABC.

Sehingga suatu isometri mengawetkan besarnya sudut.

3) Mengawetkan kesejajaran dua garis
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A’ B’

Kita harus memperlihatkan a’ // b’.
Andaikan a’ memotong b’ di sebuah titik P’ jadi P’

a’ dan P’

b’. Ini berarti bahwa a memotong b di P, jadi bertentangan dengan
yang diketahui bahwa a//b. Maka pengandaian a’ memotong b’
salah.
Jadi haruslah a’ // b’.

Apa kesimpulan yang dapat Anda peroleh dari Kegiatan yang telah Anda
lakukan tentang Isometri?
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Latihan
1.

Diketahui garis-garis s, t, u dan titik A, B. T merupakan sebuah
isometri dengan B = T (A) dan u = T (s). Jika t

2.

s, lukislah t’= T(t).

Jika R merupakan suatu transformasi yang didefinisikan untuk
semua titik P (x, y) sebagai R (P) = (-y, x). seledikilah apakah P suatu
Isometri!

3.

Diketahui lingkaran L =

. T

m e r u p a k a n sebuah isometri yang memetakan titik A(2,3) pada
A’(1,-7). Tentukan persamaan himpunan T(L). Apakah peta L juga
lingkaran?
4.

Suatu transformasi T ditentukan oleh T(P)=(x+1,2y) untuk semua
P(x,y).
a. Jika A(0,3) dan B(1,-1) tentukan A’=T(A) dan B’=T(B). Tentukan
pula persamaan AB dan A’B’.
b. Apabila C(c,d)
c. Apabila D’ (e,f)
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AB selidikilah apakah C’ = T (C)
AB, selidiki apakah D

AB.

AB dengan D’ = T (D).

MODUL 4

TRANSLASI
(GESERAN)
Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda diharapkan:
1. Mampu memahami definisi translasi.
2. Mampu memahami Sifat- sifat translasi.
3. Mampu memahami Hasil kali translasi.
4. Mampu memahami Ruas garis berarah

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini,
sebaiknya perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
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1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

Ringkasan Materi
Definisi
Suatu padanan S dikatakan geseran apabila terdapat ruas garis berarah
sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P’ dengan
dan

.

Setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi. Apabila
suatu garis berarah, maka lambang
geseran yang sesuai dengan

dimaksudkan sebagai sebuah

.

Agar Anda lebih memahami konsep Isometri, perhatikan kasus berikut,
kemudian kerjakan kegiatan berdasarkan langkah yang diberikan!
Kasus
Misalkan

merupakan ruas garis berarah terhadap titik P dan Q

sehingga diperoleh
bahwa
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dan

. Tunjukkanlah

Untuk menunjukkan bahwa PQ = P’Q’ lakukanlah kegiatan berikut ini:
1. Tariklah sebuah garis sejauh AB melalui titik pangkal P, kemudian
beri nama titik ujungnya P’.
2. Tariklah sebuah garis sejauh AB melalui titik pangkal Q, kemudian
beri nama titik ujungnya Q’.
3. Hubungkan kedua titik ujung yang terbentuk, sehingga terbentuk
sebuah garis P’Q’
Dari kegiatan yang Anda lakukan maka diperoleh gambaran seperti
berikut.
B

A

Dari gambar diatas terlihat bahwa

dan

tidak segaris dan

berbentuk jajaran genjang. Sehingga berdasarkan materi
sebelumnya dapat dikatakan bahwa
Teorema
Apabila

maka

.

Bukti:
Ambil x sebarang
Misalkan
Maka
Karena

dan
dan
maka

Ini bearti bahwa
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Jadi

.

Teorema
Hasil kali dua buah translasi adalah sebuah translasi.
Bukti:
Andaikan dua buah translasi yaitu

Diperoleh
Jika

.

dan

.

dikomposisikan dengan

Maka didapat

melalui A
=

[

=

(B)

]

=C
Andaikan titik E sebarang.
Diperoleh

dan

Ini bearti
Jika

dan

dikomposisikan dengan

Maka didapat

melalui E
=

[

=

(E’)

= E”
Ini bearti
Jadi

, sehingga diperoleh
.
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]

Rumusan Geseran

B

P’ (x’, y’)

P
B (a, b)
A
P

O (0, 0)

Perhatikan gambar!
Dari gambar diketahui B ( a, b) dan P(x,y).
Jika

maka OB = PP’

Sehingga
Rumus geseran jika

Contoh 1:
Diketahui titik-titik

. Tentukanlah

!
Jawab:
Misalkan P’(x’, y’)
AB = B – A = (4,3) – (2,3) = (2, 0)
Sehingga
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Contoh 2:
Diketahui titik A (1,2) dan B(3,4). Tentukanlah titik C jika dipenuhi
bahwa C adalah hasil geseran terhadap

pada titik

.

Jawab:
Misalkan C (x,y)
Sehingga

Maka diperoleh:
Jadi, titik
Gambar:
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→

dan

→

.

Contoh 3:
Diketahui titik-titik P(4,2), Q(3,1) dan R(2,3). Tentukan titik S jika
dipenuhi bahwa

.

Jawab:
Misalkan S (x, y)
Sehingga

Maka diperoleh

→

dan

→

Jadi, titik
Gambar:

Latihan
Diketahui titik A (-1, 2), B (3, -4), C (-4, 5) dan g : 2x – y + 4 = 0.
Tentukanlah:
a. D =

(C)

b. C =

(D)
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c.
d.
e.

(D) = E
(g) = g’
(g) = g”
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MODUL 5

SETENGAH
PUTARAN (H)
Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda
diharapkan:
1. Mahasiswa dapat memahami definisi setengah putaran.
2. Mahasiswa dapat memahami sifat- sifat setengah putaran.

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini,
sebaiknya perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
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1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara
berurutan

agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman konsep terhadap materi yang disajikan.
2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini,
jangan Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi
membacanya atau mintalah bimbingan Dosen untuk
membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan
instruksi yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

Uraian Materi
Setengah

putaran

merupakan

sebuah

involusi

lain

yang

mengelilingi sebuah titik dan mencerminkan setiap titik pada
sebuah titik tertentu. oleh karena itu, setengah putaran juga
dinamakan pecerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu
titik.
Definisi:
Sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan
HA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang
berikut:
1) Jika P

A maka HA (P) = P’ sehingga A titik tengah ruas

2) HA (A) = A.
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sebagai

Teorema:
Jika A sebuah titik, g dan h dua garis tegak lurus yang berpotongan
di A, maka HA = MgMh.
Bukti:
Karena g h, maka kita dapat membuat sistem sumbu orthogonal
dengan g sebagai sumbu X dan h sebagai sumbu Y. A digunakan
sebagai titik asal.

Harus dibuktikan bahwa untuk setiap P berlaku HA (P) = MgMh (P).
Andaikan P (x,y)

A dan andaikan pula bahwa HA(P) = P’(x1,y1).

Oleh karena A(0,0) titik tengah PP’ maka (0,0) =
Sehingga x1 + x = 0 dan y1 + y = 0 atau x1 = - x dan y1 = -y.
Jadi, HA (P) = P (-x , -y).
Perhatikan sekarang komposisi pencerminan
(MgMh)(P) = Mg[(-x,y)] = (-x,-y).
Jadi kalau P

A maka HA (P) = MgMh (P)

Jika P = A maka MgMh (P) = Hg (A) = A
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Sedangkan HA (A) = A. Jadi MgMh (A) = HA (A) sehingga untuk
setiap P pada bidang berlaku:
MgMh (A) = HA (P).
Ini berarti : MgMh = HA .
Teorema:
Jika g dan h dua garis yang tegak lurus maka HA = MgMh .
Bukti:

Jika P

A , maka

MhMg (P) = Mh (P’) = P”
Mh ((x , -y)) = (-x , -y) = HA (P).

Jadi MhMg = SA
Teorema:
Jika HP setengah putaran, maka H-1P = HP (Involusi).
Bukti:

A
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Perhatikan:

Jadi H-1P = HP
Teorema:
Setengah putaran adalah suatu isometri.
Bukti:
Perhatikan :

A

B

P
A’

B’

Misalkan A,B,P tidak segaris dengan P adalah pusat setengah
putaran sehingga
dan

dan

dengan syarat

.

Dari gambar diatas diperoleh

maka

.

Teorema:
Untuk sebarang garis g dan setengah putaran (H) maka H(g) // g.
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Bukti :
Misalkan titik A dan B berada pada garis g dengan titik P adalah
pusat setengah putaran.
Adt:

terletak pada g’

Karena setengah putaran
maka

dengan syarat

B

A

g

P
g'

Dari gambar di atas diperoleh

maka

.

Ini berarti A’B’ berada pada garis g’ atau H(g) // g.
Teorema:
Hasil kali 2 setengah putaran adalah suatu geseran.
Jika B adalah titik tengah AC maka
Teorema:
Untuk A,B,C

tidak segaris maka
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dengan

B

A
P
D

C

Bukti:
Ambil titik A,B,C tidak segaris dengan
Adt.:
Perhatikan :

Jadi,
Teorema:
Untuk A,B,C tidak segaris maka
Bukti:
Perhatikan :
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Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, menurut Anda apa
saja sifat-sifat yang setengah putaran? Sebutkan beserta alasan!

Rumus Setengah Putaran (H)

B

P

A

Ditulis
→
→
Atau Rumus setengah putaran.

Contoh 1:
Diketahui titik A (3,3) dan P (4,5). Tentukanlah HA (P) = P’!
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Jawab:
Untuk menjawab permasalahan diatas, Anda dapat menentukan P’
(x’, y’) dengan menggunakan rumus titik tengah seperti pelajaran
sebelumnya atau dengan melakukan langkah-langkah berikut ini!
1. Ilustrasikan permasalahan diatas kedalam bentuk gambar
sehingga terlihat titik A, P dan P’ (x’, y’).
2. Tentukan nilai

dan

sehingga

=

.

3. Tentukan nilai P’ (x’, y’) berdasarkan langkah ke-2.
Contoh 2:
Diketahui titik A (1,4), C (1, 8) dan P (2, 1). Tunjukkan bahwa

Jawab:
Untuk menjawab permasalahan diatas, lakukanlah langkahlangkah berikut ini!
1. Ilustrasikan permasalahan diatas kedalam grafik koordinat
kartesius.
2. Tentukan nilai P’ (x’, y’) dengan menggunakan rumus
setengah putaran, dimana

.

3. Tentukan nilai P’’ (x’’, y’’) dengan menggunakan rumus
setengah putaran, dimana

. Sehingga

diperoleh bahwa HB HA (P) = P”.
4. Tentukan nilai SAC (P) dengan menggunakan rumus
geseran.
5. Tunjukkan bahwa
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MODUL 6

PENCERMINAN (M)
Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda diharapkan:
1. Mahasiswa dapat memahami definisi Pencerminan.
2. Mahasiswa dapat memahami sifat- sifat pencerminan.

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini, sebaiknya
perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
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2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

Uraian Materi
Pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik
pada bidang menggunakan sifat bayangan cermin dari titik–titik yang
akan dipindahkan. Garis tertentu itu dinamakan sebagai sumbu simetri.
Jika suatu bangun geometri dicerminkan terhadap garis tertentu. Maka
bangun bayangan kongruen dengan bangun semula.
Definisi
Suatu pencerminan pada sebuah garis s adalah suatu fungsi

yang

didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V adalah sebagai berikut :
(i) Jika P є S maka

(ii) Jika P

S, maka

’

sehingga garis s adalah PP’.

Pencerminan M pada garis s selanjutnya kita lambangkan sebagai
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Ms garis s dinamakan sumbu refleksi atau sumbu pencerminan atau
singkat cermin.

Untuk menyelidiki lebih lanjut sifat – sifat pencerminan, kita selidiki
apakah pencerminan itu suatu transformasi.
Dari definisi diatas jelas bahwa daerah asal M adalah seluruh bidang V.
Untuk menyelidiki bahwa pencerminan merupakan suatu transformasi.
Kita harus bisa membuktikan bahwa Ms padanan yang Surjektif dan
Injektif.
1. Ms Surjektif
Ambil X’ ϵ V. Kalau X’ ϵ s maka X = X’ sebab Ms (X ) = X = X’.
Andaikan sekarang X ∉ s .
Dari sifat geometri ada X ∈ V sehingga s menjadi sumbu ruas XX, ini
berarti bahwa Ms (X ) = X’. ( ingat V adalah bidang Euclides ), atrinya
: setiap X’ memiliki prapeta. Jadi Ms adalah surjetif.
2. Ms Injektif
Andaikan A ≠ B.
Jika A ϵ s dan B ϵ s maka jelas A = Ms (A ) = A dan B’ = Ms (B) = B.
Jadi A’≠B’. Jika salah satu, misalnya A ϵ s maka A’ =Ms (A ) = A
karena B≠ s, B’ = Ms dengan B∉ s.
Disini juga A’ ≠ B’ atau Ms (A) ≠ Ms(B ).
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Andaikan selanjutnya A≠s, B ≠ s
Andaikan bahwa Ms (A) = Ms (B) atau A’ = B’.
Jadi A’ A tegak lurus dengan s B’B tegak lurus dengan s. Berarti dari
satu titik A’ ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada s (tidak
mungkin).
Jadi, pengandaian bahwa kalau A ≠ B maka Ms (A) = Ms (B) adalah
tidak benar, sehingga pngandaian itu salah.
Jadi, kalau A ≠ B maka Ms (A) ≠ Ms (B). Jadi Ms adalah injektif.
Karena Ms Surjektif dan injektif, maka Ms merupakan suatu
transformasi.
Berdasarkan penyelidikan diatas diperoleh teorema:
Teorema
Setiap refleksi pada garis adalah suatu transformasi.
Suatu pencerminan pada garis mengawetkan jarak. Artinya : Jika A dan B
dua titik maka apabila A’= Ms (A) dan B’= Ms (B), AB = A’ B’. Jadi, jarak
setiap dua titik sama dengan jarak antara peta-petanya, jadi jarak tidak
berubah. Sifat demikian dimiliki oleh M, sehingga M disebut
transformasi yang isometri.
Teorema
Setiap refleksi pada garis adalah suatu isometric.
Dalam memahami pencerminan sebagai suatu isometri, kita harus ingat
tentang ketentuan isometri yang ditetapkan berdasarkan suatu
transformasi yang mempunyai sifat mengawetkan jarak antara dua titik.
Artinya jika A dan B dua titik yang berlainan maka A’= Ms (A) dan B’= Ms
(B), AB = A’ B’.
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Kasus I: A dan B terletak pada S

s
Adb :
Bukti:
Perhatikan :

Sehingga:



Kasus II:

A
B
S

P

Adb :
Bukti :
Misalkan A dan B dua titik yang berlainan.
Perhatikan:
maka

dan

maka
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Karena

maka

Sehingga

Kasus III :

// S
B

A

S
B’

A’
Bukti :
Misalkan titik

, garis s dan

//

Adb :
Perhatikan :
dengan
dengan
Karena
Sehingga

maka
membentuk sebuah persegi panjang

maka
Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap refleksi pada garis adalah suatu
isometri
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Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, menurut Anda apa saja
sifat-sifat yang dimiliki dalam pencerminan? Sebutkan beserta alasan!

Hasil Kali Dua Buah Pencerminan
Teorema:
Jika g dan h dua garis yang tegak lurus maka MgMh = MgMh .
Bukti:

Jika P = A maka MgMh (A) = Mg(A’) = A”
Berlaku juga MhMg (A) = Mh (A’) = A” dan tidak berlaku untuk P

A.

Sehingga MgMh (A) = MhMg (A).
Catatan: Ini berarti bahwa komposisi pencerminan terhadap dua garis
yang tegak lurus adalah komutatif.
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Dalil:
Jika s  t dan P = titik (s,t) maka

A”

A

P

E

D

A’

t

s
Adt

:

Bukti

:

Misalkan s dan t adalah sebuah garis yang tegak lurus
karena s dan t adalah pencerminan maka

Misal: D titik tengah

dan

maka diperoleh

E titik tengah

maka diperoleh

Dari gambar diperoleh

dan

Sehingga 


=2
= 2 (

56 Pencerminan (M)

+

+

+ 2
)

+

Contoh:
Diketahui

titik A (-2,5) dan garis-garis s dan t sebagai berikut:
,

. Tentukan

!

Jawab:
Untuk menjawab permasalahan diatas, lakukanlah langkah-langkah
berikut ini!
1. Tentukan titik potong masing-masing garis g, s dan t yaitu dengan
menentukan titik yang berpotongan dengan sumbu X dan titik yang
berpotongan dengan sumbu Y. Dimana untuk titik yang
berpotongan dengan sumbu X maka Y = 0, dan untuk titik yang
berpotongan dengan sumbu Y maka X = 0.
2. Buatlah grafik koordinat kartesius, dengan cara menggambarkan
dua garis yang saling tegak lurus. Garis pertama mendatar
(Horizontal), beri nama sumbu X dan garis kedua tegak (Vertikal),
beri nama sumbu Y.
3. Letakkan titik A dan titik potong masing-masing garis pada grafik
koordinat berdasarkan titik yang telah diperoleh pada langkah 1,
kemudian hubungkan titik potong masing-masing garis tersebut
sehingga terbentuk garis s dan t.
4.

Buat sebuah garis melalui titik A dan tegak lurus dengan salah satu
garis misalkan tegak lurus dengan garis t, kemudian beri nama garis
tersebut sebagai garis g.

5. Tentukan titik potong (g,t) dengan cara eliminasi atau substitusi
kedua garis tersebut.
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6. Tentukan hasil pencerminan titik A terhadap garis t dengan
menggunakan rumus titik tengah sehingga diperoleh titik cerminnya
A’.
7. Tentukan titik potong (g,s) dengan cara eliminasi atau substitusi
kedua garis tersebut.
8. Tentukan hasil pencerminan titik A’ terhadap garis s dengan
menggunakan rumus titik tengah sehingga diperoleh titik cerminnya
A’’.

Dalil:
Jika a // b maka

dengan

dan

CD  a.

A

a

B

b

Bukti:
Misal a,b adalah 2 buah garis sejajar (a // b).
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s

Tarik garis s  a dan s  b dengan A = titik potong garis s dan a, B = titik
potong garis s dan b
Berdasarkan dalil diperoleh:
dan
Sehingga

dengan

(dalil 2.5.5)

Perhatikan :
maka
maka
Karena S 

maka
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…(1)
Perhatikan titik D = titik tengah AA’

Subsitusi titik D ke s

…(2)
Eliminasi (1) dan (2)
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Contoh:
Diketahui titik P (1, 1) dan P’ (5,6) seperti pada gambar. Tentukan
persamaan garis s tersebut!

Jawab:
Untuk menjawab permasalahan diatas, lakukanlah langkah-langkah
berikut ini!
1. Tentukan titik tengah antara titik P dan P’ dengan menggunakan
rumus titik tengah.
2. Buat garis tegak lurus dengan PP’ melalui titik tengah sehingga
terbentuk garis s. (Untuk membuat garis s terlebih dahulu
dengan menentukan gradien (m) garis s).
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Latihan
1. Diketahui dua titik A, B dan C. Lukislah:
a. Garis g sehingga

(A)=A’ dan

(B) = B’.

b. Sebuah ΔABC sehingga Mt (ΔABC) = ΔA’B’C’
2. Diketahui titik A(1, 1) dengan

: x + y = 8 dan

Tentukan
potong garis

.
dengan P titik

dan .

3. Diketahui garis g

{ (x,y) | y = -x } dan garis h

{ (x,y) | y = 2x – 3}.

Apabila Mg adalah refleksi pada garis g tentukanlah persamaan garis
h’= Mg (h).
4. Diketahui titik-titik A(-1, 2), B(5, -4) dan C(1, 6). Jika
s melalui A, tentukan persamaan garis s dan t.
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dan

MODUL 7

ROTASI
PUTARAN (R)
Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda diharapkan:
1. Mahasiswa dapat memahami definisi putaran.
2. Mahasiswa dapat memahami sifat- sifat putaran.

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini, sebaiknya
perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
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1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

Uraian Materi
Dari materi yang telah Anda ketahui sebelumnya bahwa hasil kali dua
pencerminan dengan garis-garis yang saling sejajar adalah suatu
geseran. Sedangkan jika garis-garisnya saling tegak lurus maka hasil kali
dua pencerminan adalah sebuah setengah putaran. Dalam merumuskan
rotasi maka pada materi ini kita akan membicarakan hasil kali dua
pencerminan pada garis-garis yang tidak tegak lurus dan tidak pula
sejajar.
Definisi:
Putaran terhadap P dengan sudut
pemetaan yang memenuhi:

(i) RP, ( P ) = P
(ii) RP, (A) = A’ dengan PA’ = PA
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dengan lambing RP,

merupakan

A

P



(+) jika berlawanan dengan arah jarum jam



(-) jika searah dengan arah jarum jam

Teorema:
Misalkan s dan t merupakan dua garis yang tidak saling tegak lurus dan
yang berpotongan di titik P. Andaikan A merupakan sebuah titik yang
berlainan dengan P, maka m APA” = 2 jika m

(s,t) = .

Bukti:

Ambil sebarang garis s dan t yang berpotongan di titik P. Sebuah titik A
sebarang berada diluar garis s atau garis t.

jika titik A dicerminkan terhadap garis s maka Ms (A) = A’ dan jika A’
dicerminkan terhadap garis t maka Mt (A’) = A” sehingga Mt Ms (A) = A”.
Jika m

(s,t) =

maka m

APA” = 2 sehingga A” = Rp,

2 dan P merupakan titik potong (s, t) serta

=2xm

( A) dimana

=

(s, t)
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Dari pembuktian teorema di atas maka diperoleh dalil:
Dalil 1:
Sebarang putaran Rp,

selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dua

pencerminan. Satu terhadap s dan satu terhadap t dengan P merupakan
titik potong (s, t) dan m

(s, t) = ½ .

Dalil 2:
Rotasi merupakan suatu isometri.
Bukti : Berdasarkan dalil 1
Rp,

= Mt Ms

Karena Mt isometri dan Ms isometri maka hasil kali MtMs
isometri
Karena Rp,

= Mt Ms maka Rp,

isometri.

Dalil 3:
A
Bukti :
Perhatikan
Sehingga
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P

Dalil 4:
Hasil
Bukti:
Perhatikan :
dengan

dengan

dan

dan

Jadi,

dengan
dengan

Hal ini berarti

(A)

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, menurut Anda apa saja
sifat-sifat yang ada pada sebuah rotasi? Sebutkan beserta alasan!

Rumus Putaran
Rumus putaran terhadap

Ingat :

Rumus putaran terhadap

Contoh 1:
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Diketahui titik A(2,1) dan titik O merupakan titik pusat. Tentukan
koordinat A’ = RP, - 135 (A)!
Jawab:
Untuk menjawab permasalahan diatas, Anda dapat menentukan A’ (x’,
y’) dengan menggunakan rumus putaran.

Contoh 2:
Diketahui titik-titik A, B, C dan besar sudut

dan . Tentukanlah RB,

RA,

Untuk menjawab permasalahan diatas, Anda dapat menentukan RB,

RA,

!
Jawab:

dengan melakukan langkah-langkah berikut ini!
1. Buatlah garis s melalui A dan B.
2. Buat garis t melalui A dengan m

(t, s) = ½ .

3. Buat garis r melalui B dengan m

(s, r) = ½

dan memotong t di C.

4. Eliminasi garis t dan r sehingga diperoleh C dimana C merupakan
titik pusat baru dari hasil RB, RA, .
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Latihan
1. Diketahui titik-titik A dan P yang berbeda. Lukislah :
a. RA, 90 ( P)
b. RA, 120 ( P)
c. RA, - 45 ( P)
d. Q sehingga RA, 30 (Q) = P
2. Tentukanlah persamaan garis-garis s dan t sehingga MtMs sama
dengan rotasi berikut ini jika A (1, 3) dengan O merupakan
sebuah titik pusat.
a. Ro, - 90
b. Ro, 90
c. Ro, 120
d. Ro, 180
3. Diketahui persamaan lingkaran

. Tentukanlah

hasil rotasi dari persamaan lingkaran di atas dengan arah
dan berpusat di titik (1,2).
4. Diketahui titik-titik A (-4, 0) dan B (0, 4). Tunjukkanlah bahwa RB,
60

RA, 90 adalah sebuah rotasi kemudian tentukanlah pusat rotasi

yang baru tersebut!
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MODUL 8

PENCERIMAN
GESER (G)
Capaian Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi-materi dalam Modul ini, Anda diharapkan:
1. Mahasiswa dapat memahami definisi pencerminan geser.
2. Mahasiswa dapat memahami sifat- sifat pencerminan geser.

Petunjuk:
Untuk memudahkan Anda belajar menggunakan Modul ini, sebaiknya
perhatikan terlebih dahulu petunjuk berikut ini.
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1. Baca dan pahami materi yang ada pada Modul ini secara berurutan
agar

memudahkan

Anda

membangun

pemahaman

konsep

terhadap materi yang disajikan.
2. Jika Anda terkendala pada suatu bagian dalam Modul ini, jangan
Anda lanjutkan ke bagian berikutnya. Ulangi membacanya atau
mintalah bimbingan Dosen untuk membantu Anda.
3. Isilah titik-titik yang ada pada Modul ini sesuai dengan instruksi
yang diberikan.
4. Kerjakan Modul ini secara mandiri.

Uraian Materi
Definisi:
G disebut pencerminan geser jika terdapat garis s dan sebuah ruas garis
berarah

yang sejajar s sehingga G = Ms SAB.

Perhatikan!
Jika

//s, apakah Ms SAB = SAB Ms = G?

Bukti:
Andaikan terdapat titik sebarang P terletak diluar

dan s sehingga Ms

SAB (P) = G
A

B

s

Jika diperhatikan gambar di atas, maka terlihat bahwa:
Ms SAB (P) = SAB Ms (P) = G
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Teorema:
Untuk sembarang

dan garis s dengan

sejajar s, terdapat G

sehingga MsSAB = G.
Bukti :
, tarik dua buah garis R dan t dimana R  s dan t 

Misalkan garis s //
s dengan jarak

.

Perhatikan

Teorema:
Untuk sembarang

dan garis t dengan

terdapat G sehingga S

Ms = G

Bukti: Misalkan

tidak tegak lurus t,

adalah vector dan t sebuah garis dimana

tidak

tegak lurus dengan t. Tentukan titik E sehingga EB //t, AEt dan
garis P // t dengan jarak (p, t) = ½ AE.
Perhatikan :

E

B

SAB Mt = SEB . SAE . Mt

p
t

= SEB . (Mp . Mt) . Mt
= SEB . Mp . (Mt . Mt)
A
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= SEB . Mp . I
= SEB . Mp
=G
Contoh:
Diketahui titik A(-1, 2), B(3,6) dan garis s: x + 4y + 4 = 0. Tunjukkan dan
lukislah Ms SAB = G.
Jawab:
Untuk menjawab permasalahan diatas, Anda dapat menunjukkan Ms SAB
= G dengan melukis dan melakukan langkah-langkah berikut ini!
1. Buat garis t//s melalui A.
2. Buat garis rs melalui B sehingga memotong t di C.
3. Untuk menentukan C Eliminasi t dan r.
4. Buat garis n//s dengan d (n, s) = ½ BC.
5. Tentukan persamaan garis n sehingga diperoleh Ms SAB = Mn SAC = G
Teorema:
Untuk sembarang garis s, titik A diluar s dan sudut
dan

sehingga

diketahui terdapat

dan

Bukti :
Misalkan garis s dan A diluar s, tarik garis t//s melalui titik A, tarik garis r
melalui A dan membentuk

serta buat CDs dengan d
C
A

Perhatikan

D
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t
s

r

Teorema:
Untuk sembarang garis s dan titik P diluarnya berlaku bahwa :
a) Hasil kali
b) Hasil kali

merupakan suatu

.

merupakan suatu

dengan

sumbu r adalah garis melalui p tegak lurus s.
Bukti :
a) Misalkan s sebuah garis dan titik P diluar garis s.
B

Tarik garis t // s melalui titik P
Tarik garis r  s melalui titik P

P

Perhatikan :
r

t
s
A

dimana

b)
Perhatikan :

dimana

jarak

Jadi,
Teorema:
Suatu

selalu dapat dianggap sebagai hasil kali

atau

dengan a  s dan b  s
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Bukti :
Misalkan s adalah sebuah garis.
b

a

Tarik garis a  s dan berpotongan di titik A.
Tarik garis b  s dan berpotongan dititik B.
Perhatikan

A

B

s
D

C
Atau
Perhatikan

GESERAN DAN PUTARAN
Teorema:
Untuk sebarang titik A, B, P dan bilangan

selalu ditemukan titik C dan

D sehingga:
a)
b)
Bukti:
a) Misalkan

sembarang titik

Tarik garis p melalui titik P  AB
Tarik garis g // p melalui titik C dengan jarak
Tarik garis r melalui P dan membentuk
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terhadap garis p

Perhatikan

p

g
r
D

C
A

b) Misalkan

B

P

sembarang titik

Tarik garis p melalui titik P  AB
Tarik garis g melalui titik D dengan jarak
Tarik garis r melalui P dan membentuk

terhadap garis p

Perhatikan
g

p

D

A

A

r

B

B

Putaran dan Putaran
Teorema:
Hasil kali

akan berupa putaran lagi dengan sudut

Bukti :
Tarik garis t melalui titik AB
Tarik garis r melalui B dan membentuk
Tariks garis melalui titik A dan membentuk

dengan garis t.
dengan garis t
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Sehingga garis r dan s berpotongan di titik C dan
s

Perhatikan

r
C
t

B

A

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, menurut Anda apa saja
sifat-sifat dari Pencerminan Geser? Sebutkan beserta alasan!
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Latihan
1. Diketahui titik-titik A, B, P, Q setiap tiga titik tidak ada yang kolinier.
Apabila s =

, lukislah:

a. P’ = SAB MS (P)
b. P’ = MS SAB (P)
2. Diketahui garis s: 2x – y + 4 = 0 dan titik A (4, -2). Buktikanlah bahwa
MsRA, 90 = G serta tentukan persamaan G tersebut!
3. Diketahui titik-titik A (2, 0), B (4, 1), dan C (3, 3). Tentukanlah RA, 90
SBC dengan pusat P (5, 5)!
4.

Diketahui titik A (2,2), B (3,3), C (4,4) dan D (5,5). Tentukanlah:
a.
b.

.
dimana s adalah persamaan garis melalui
titik A dan D dan garis t // s dan melalui titik (2,3).

c.
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