
1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Soal-soal geometri datar pada umumnya dapat diselesaikan menggunakan 

definisi, aksioma dan teorema-teorema yang ada. Menurut Chandra [12] soal-soal 

geometri datar dapat juga diselesaikan menggunakan pendekatan geometri 

analitik. Pendekatan ini memang dapat membantu pada kondisi yang tepat, namun 

memiliki beberapa masalah. Menurut Chen [5] beberapa masalah itu diantaranya 

adalah: 1) untuk menentukan titik di bidang membutuhkan dua variabel, 2) 

persamaan yang terbentuk pada soal tentang geometri transformasi di bidang pada 

umumnya rumit sehingga sulit diselesaikan. Untungnya, masalah-masalah 

tersebut dapat ditangani dengan menggunakan bilangan kompleks.  

Representasi bilangan kompleks sebagai titik-titik di bidang datar secara 

alami mengarah pada interaksi dua arah antara geometri dan bilangan. Dalam 

artikel penelitian Shastri [3] bilangan kompleks digunakan untuk penyelesaian 

soal-soal geometri di bidang yaitu: 1) syarat dua segmen garis sejajar , 2) syarat 

tiga titik A, B, C segaris, 3) bagaimana menentukan titik tengah dari sebuah 

segmen garis, 4) bagaimana menentukan diagonal-diagonal belah ketupat saling 

tegak lurus dan 5) syarat 4 titik terletak pada satu lingkaran menggunakan cross-

ratio. Sedangkan, pada artikel penelitian Shaw [1] penggunaan bilangan kompleks 

digunakan untuk penyelesaian soal tentang 1) garis yang menghubungkan titik 

tengah sisi segitiga membagi segitiga itu menjadi 4 segitiga yang sama luasnya 

dan segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama sisi  dan 2) syarat cukup suatu 

segi empat merupakan jajar genjang adalah diagonal-diagonalnya saling 

memotong sama panjang. 

 Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik menggunakan 

pendekatan-pendekatan bilangan kompleks untuk membuktikan beberapa sifat-

sifat dari geometri segiempat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana menggunakan sifat-sifat bilangan kompleks untuk menemukan 

atau membuktikan kembali sifat-sifat segiempat.  
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1.3 Tujuan 

Tujuan berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 

(i) Memperoleh fakta-fakta tentang bilangan kompleks yang dapat digunakan 

untuk memperoleh sifat-sifat segiempat. 

(ii) Memberikan saran pendekatan untuk problem solving soal geometri 

tertentu yang bisa diselesaikan menggunakan konsep bilangan kompleks. 

 

1.4 Batasan Masalah 

(i) Fokus pada penelitian ini, mempelajari fakta-fakta tentang bilangan 

kompleks yang berkaitan dengan sifat-sifat segiempat. 

(ii) Geogebra akan digunakan untuk mengilustrasikan fakta-fakta yang terkait. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Studi literatur ini merupakan metode penelitian dengan cara mempelajari 

dan mencari teori-teori yang berkaitan dengan dengan topik skripsi yang akan 

dibahas dalam penelitian. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab. 

Bab 1 membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 membahas tentang dasar teori penulisan yaitu : Sistem Bilangan Kompleks, 

Operasi Aljabar Bilangan Kompleks, Modulus (Nilai Mutlak) Bilangan 

Kompleks, Operasi Bilangan Kompleks Sekawan (Conjugate), Representasi 

Geometris Bilangan Kompleks dan Konsep-Konsep Geometri. 

Bab 3 dibahas tentang tatacara meneliti tentang topik yang terkait. 

Bab 4 memuat tentang hasil pembahasan tentang topik yang terkait. 

Bab 5 berisi kesimpulan dan saran. 

 


