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II. DASAR TEORI 

Bab ini memuat tentang sistem bilangan kompleks dan beberapa konsep-

konsep geometri datar yang berkaitan dengan bangun segiempat. Pembahasan 

sistem bilangan kompleks dimulai dengan definisi bilangan kompleks, dilanjut 

dengan operasi aljabar, modulus, kesekawanan, representasi geometris, dan 

bentuk kutub atau polar bilangan kompleks. Sedangkan konsep-konsep geometri 

datar yang dipaparkan meliputi titik, garis, sudut yang berhubungan dengan dua 

garis sejajar, kesebangunan dua segitiga dan macam-macam segiempat yang akan 

di eksplorasi. 

 

1.1 Sistem bilangan kompleks. 

 Bilangan berbentuk        dengan x dan y bilangan real dan   √  . 

Bilangan real x biasa disebut bagian real dari z dan dinotasikan dengan   ( ), 

    ( ). Sedangkan bilangan real y disebut bagian imajiner dari z dan 

dinotasikan dengan    ( ),     ( ). Selanjutnya, himpunan semua bilangan 

kompleks dinotasikan  . Jadi, 

  *          + 

Himpunan semua bilangan real   dapat dipikirkan sebagai himpunan dari 

bilangan-bilangan kompleks z dengan bagian   ( )   . Himpunan semua 

bilangan kompleks z dengan   ( )    dinotasikan dengan   . Bilangan      

biasa disebut bilangan imajiner murni [6]. 

  

1.2 Operasi Aljabar Bilangan Kompleks 

Himpunan   yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian 

di atas membentuk suatu lapangan (field). Bukti tentang fakta ini dapat dilihat di 

[10]. Operasi aljabar pada   didefinisikan seperti operasi aljabar pada R dengan 

mengganti       jika suku tersebut muncul. 

Misalkan           dan           

a. Penjumlahan :       (      )   (      ) 

b. Pengurangan :       (      )   (      ) 

c. Perkalian  :      (      )(      ) 
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     (           )  (           ) 

     (         )   (         ) 

d. Pembagian  :   

  
 

      

      
 

 
  

  
 

      

      
(

      

      
) 

 
  

  
 

         

  
    

   
         

  
    

       

 

1.3 Modulus (Nilai Mutlak) Bilangan Kompleks 

Modulus (atau nilai mutlak) dari bilangan kompleks z = x + iy, ditulis 

dengan notasi    ,  didefinisikan sebagai : 

    √      

Dari definisi di atas diperoleh hubungan antara |z|, Re(z), dan Im(z), yaitu 

|z|
2
 = (Re(z))

2
 + (Im(z))

2
 

Menurut Spigel [10] jika                adalah bilangan kompleks, maka sifat-

sifat dari bilangan kompleks adalah sebagai berikut : 

1.                 atau                         

2. |
  

  
|  |

  

  
| jika      

 

1.4 Operasi Bilangan Kompleks Sekawan (Conjugate) 

Selain operasi modulus di atas, himpunan   juga dilengkapi dengan 

operasi bilangan kompleks sekawan. Bilangan kompleks sekawan        

biasanya dinotasikan dengan   ̅yang didefinisikan sebagai  ̅      . 

Operasi aljabar bilangan kompleks sekawan di dalam himpunan   

memenuhi sifat-sifat berikut : 

 Untuk setiap bilangan kompleks z berlaku 

1.  ̿    

2.    ̅     ( ) 

3.    ̅       ( ) 
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4.   ̅  (  ( ))
 

 (  ( ))
 

      

 Jika       dua bilangan kompleks sembarang, maka 

1.      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅    ̅ 

2.      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅    ̅ 

3.     ̅̅ ̅̅ ̅̅    ̅    ̅ 

4. (
  

  
)

̅̅ ̅̅ ̅
 

  ̅̅ ̅

  ̅̅ ̅
 

Informasi lebih detail tentang hal di atas dapat dilihat pada [6]. 

Dua sifat berikut tentang syarat suatu bilangan kompleks adalah bilangan 

real atau bilangan imajiner murni akan sering dipakai dalam pembahasan dalam 

sub-bab berikutnya. 

1.    ,̅ jika dan hanya jika    . 

2.     ,̅ jika dan hanya jika     .  

 

1.5 Representasi Geometris Bilangan kompleks 

Setiap bilangan kompleks z = x + iy dapat dipasangkan dengan tepat satu 

titik P(x, y) pada bidang datar XOY dan sebaliknya setiap titik di dalam bidang 

datar tersebut berpasangan dengan tepat satu bilangan kompleks. Karena itu 

sembarang bilangan kompleks z = x + iy dapat direpresentasikan sebagai titik P(x, 

y) pada  bidang datar XOY. Untuk selanjutnya bidang datar tersebut di namakan 

bidang kompleks. Sumbu x yang memuat semua bilangan real disebut sumbu real 

sedangkan sumbu y yang memuat i disebut sumbu imajiner. Sebagai contoh, 

bilangan 2 + 3i dapat disajikan dengan titik (2, 3).  

 

Gambar 2.5 Representasi Geometris Bilangan Kompleks 
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1.6 Konsep-Konsep Geometri 

Berikut akan disajikan konsep-konsep dasar geometri yang berhubungan 

dengan segiempat. 

 

2.6.1 Titik, Garis dan Bidang sebagai Pengertian Pangkal 

Menurut Mardjuki [9] geometri merupakan ilmu yang menggunakan 

sistem aksiomatik. Oleh karena itu materi geometri disusun dengan urutan yang 

jelas dan penjabarannya harus benar. Dalam geometri harus terdapat pengertian 

yang pertama kali ada yang disebut pengertian pangkal dan juga harus terdapat 

dalil yang pertama kali ada yang disebut aksioma/postulat (pernyataan pangkal), 

sehingga pengertian pangkal tidak dapat didefinisikan, karena pangkal (primitive 

concept) dan diterima sebagai suatu kesepakatan. Demikian pula aksioma tidak 

dapat dibuktikan dan harus diterima kebenarannya (primitive notion). Beberapa 

unsur pangkal diantaranya adalah titik, garis dan bidang. 

 

Titik 

Titik merupakan unsur pangkal. Titik hanya mempunyai posisi / letak dan 

tidak mempunyai tebal. Suatu titik direpresentasikan dengan suatu notkah dan 

diberi nama dengan huruf besar A, B, C, . . . , dan seterusnya [9]. 

Contoh titik A, dan titik B, disajikan dalam gambar berikut : 

 

Garis, Ruas Garis, dan Sinar Garis 

Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak 

terhingga tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Panjangnya tak terbatas, lurus, 

tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Garis biasanya 

dilambangkan dengan    ⃡     atau    ⃡    . Garis ditandai dengan dua huruf besar dengan 

sebuah simbol garis diatasnya [11]. 

Himpunan titik-titik disebut ruas garis jika dan hanya jika himpunan itu 

memuat dua titik dan semua titik-titik lainnya berada diantara dua titik itu. Ruas 
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garis ditandai dengan huruf besar pada masing-masing titik akhirnya dan 

dilambangkan dengan dua huruf besar yang diberi setrip diatasnya misal   ̅̅ ̅̅  atau 

  ̅̅ ̅̅  [11]. 

Sinar garis          adalah bagian garis yang memuat titik A dan setiap titik 

pada    ⃡     pada sisi yang sama seperti B dari A. Sinar garis dilambangkan dengan 

dua huruf besar, huruf pertama sebagai pangkal sinar dan huruf kedua sebagai 

arah sinar. Simbol sinar ( ) selalu kearah kanan tanpa memperhatikan arah 

sebenarnya.Untuk selanjutnya menyebutkan sinar garis cukup dengan nama sinar 

[11]. 

Berikut ini adalah contoh dari garis, ruas garis dan sinar garis. 

 

 

 

 

 

 

Sudut 

Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua buah sinar yang berimpit di 

pangkalnya. Contoh :  

 

Garis AB dan AC merupakan sisi sudut, sedangkan titik A merupakan titik sudut 

(vertex). Lambang atau simbol dari sudut adalah  . 

Menamai sudut : 

 

             

       
     A                           B 

     A                                    B 

     A            B  

     A            B  

Ruas garis 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  atau 𝐵𝐴̅̅ ̅̅  

Sinar garis 𝐴𝐵       

Sinar garis 𝐵𝐴       

Garis 𝐴𝐵 ⃡     atau 𝐵𝐴 ⃡     
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Jenis-jenis sudut : 

 Sudut lancip (Acute angle) adalah sudut yang besarnya kurang dari    , yaitu 

        . 

 Sudut siku-siku (Right angle) adalah sudut yang besarnya    . 

 Sudut tumpul (Obtuse angle) adalah sudut yang besarnya lebih dari     tetapi 

kurang dari     , yaitu           . 

 Sudut lurus (Straight angle) adalah sudut yang besarnya     . 

 Sudut refleks (Reflex angle) adalah sudut yang besarnya lebih dari      tetapi 

kurang dari     , yaitu            . 

 

2.6.2 Garis Sejajar 

Dua buah garis lurus dikatakan sejajar apabila memiliki kemiringan yang 

sama dan terletak pada satu bidang yang tidak akan berpotongan walaupun 

diperpanjang tanpa batas. Garis yang tidak bertemu pada satu bidang disebut garis 

sejajar (parallel) [9]. 

 

2.6.3 Kekongruenan Dua Segitiga 

Dua buah segitiga disebut kongruen jika salah satu segitiga dapat 

ditransformasikan dengan translasi, refleksi atau rotasi atau ketiganya, sehingga 

segitiga yang satu dengan tepat dapat menutupi segitiga yang lain. Dua segitiga 

kongruen jika salah satu dari keempat syarat berikut dipenuhi [8]. 

 

Gambar 2.6.3 Dua segitiga kongruen 

a. Kedua sisi mempunyai tiga pasang sisi yang sama panjang (s, s, s),    

  ,       dan      . 
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b. Kedua segitiga mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan sudut yang 

diapitnya sama besar (s, sd, s),      ,      , dan      . 

c. Kedua segitiga mempunyai sudut sama besar dan sisi yang diapitnya sama 

pangjang (sd, s, sd),      ,      dan      . 

d. Kedua segitiga mempunyai satu sisi sama, sudut pada sisi itu dan sudut 

dihadapan juga sama,      ,       dan      . 

 

Contoh 1 [8]: 

Perhatikan jajar genjang ABCD dengan diagonal AC dan BD perpotongan di S, 

sebagai terlihat pada gambar berikut. Karena segitiga ABS dan segitiga CDS 

mempunyai dua sudut sama besar (       ) dan (       )  dan sisi yang 

diapitnya sama panjang (     ) maka keduanya kongruen.  

 

Sebab : 

        

      

        Jadi,          . 

 

Contoh 2 [8]: 

Perhatikan belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan BD berpotongan di S, 

sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini. Maka          . 
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Sebab : 

      

      

      

Jadi,         dan        . 

Karena           , maka                  . 

Jadi, jajar genjang dengan kedua diagonal saling tegak lurus adalah belah ketupat. 

 

2.6.4 Segiempat 

Misal A, B, C, dan D empat titik yang tak segaris di bidang. Bila keempat 

titik A, B, C, dan D dihubungkan dengan ruas garis lurus   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ , 

maka terjadilah segiempat. Suatu segiempat memiliki empat sisi yaitu: AB, BC, 

CD, dan AD dan empat titik sudut yaitu:   ,   ,   , dan   .  

 

Gambar 2.6.4.a Segiempat 

Segiempat dikelompokan atas segiempat beraturan dan segiempat tak 

beraturan. Contoh segiempat beraturan adalah jajarangenjang, persegi panjang, 

persegi, layang-layang, belah ketupat dan trapesium. Contoh segiempat tak 

beraturan adalah segiempat talibusur yang mana tersaji pada gambar berikut. 
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Gambar 2.6.4.b Segiempat Talibusur 

Segiempat talibusur diatas memiliki empat titik sudut A, B, C, dan D serta 

memiliki 4 sisi yaitu AB, BC, CD dan DA. AC dan BD adalah diagonal dari 

segiempat tersebut. Segiempat ABCD diatas memiliki dua pasang sisi yang 

berhadapan yaitu AD dan BC serta AB dan CD. 

Berikut disajikan jenis-jenis segiempat beraturan [8]. Jajar genjang 

(paralellogram) adalah segiempat yang sepasang-sepasang sisinya yang 

berhadapan sejajar. 

 

Gambar 2.6.4.c Jajar Genjang 

Sifat-sifat : 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

       dan       . 

       dan      . 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar       dan      . 

 Jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah     . 

 Karena       , dan pasangan    dengan   , maupun    dengan    

merupakan sudut dalam sepihak, maka                 . 

 Karena       , dan pasangan    dengan   , maupun    dengan    

merupakan sudut dalam sepihak, maka                 . 

 Kedua diagonal jajar genjang saling membagi dua sama panjang. 
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 Pada gambar jajar genjang ABCD, AC dan BD merupakan diagonal. 

Kedua diagonal berpotongan di titik E, maka panjang       dan 

     . 

1. Persegi panjang (rectangle) adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya      

 

Gambar 2.6.4.1. Persegi Panjang 

Sifat-sifat : 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

       dan      . 

       dan      . 

 Keempat sudutnya siku-siku                . 

 Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. 

 Karena kedua diagonal AC dan BD pada persegi panjang ABCD 

berpotongan di titik E, maka panjang       dan          

  . 

2. Belah ketupat (rhombus) adalah jajar genjang yang dua sisinya yang berurutan 

sama panjang. 

 

Gambar 2.6.4.2. Belah Ketupat 

Sifat-sifat : 

 Keempat sisi sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. 
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             . 

       dan      . 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh 

diagonal-diagonalnya. 

           dan          . 

                     dan                

    . 

 Kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri. 

AC dan BD adalah diagonal-diagonal belah ketupat ABCD yang merupakan 

sumbu simetri. 

 Kedua diagonal belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling 

berpotongan tegak lurus. 

 Diagonal      . 

       dan      . 

3. Persegi (square) adalah belah ketupat yang salah satu sudutnya    . 

 

Gambar 2.6.4.3. Persegi  

Sifat-sifat : 

 Keempat sisi sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. 

            . 

       dan      . 

 Keempat sudutnya siku-siku                . 

 Kedua diagonalnya sama panjang      . 

 Kedua diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang,    

        . 
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 Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membentuk sudut 

siku-siku         . 

 Diagonalnya membagi sudut atas dua bagian yang sama           

                                 . 

4. Trapesium (trapezoid) adalah segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

berhadapan yang sejajar.  

a. Trapesium sembarang 

 

Gambar 2.6.4.4.a. Trapesium Sembarang 

Sifat-sifat : 

 Memiliki sepasang sisi sejajar      . 

 Jumlah besar sudut yang berdekatan diantara dua sisi sejajar adalah      

                . 

b. Trapesium sama kaki 

 

Gambar 2.6.4.4.b. Trapesium Sama Kaki  

Sifat-sifat: 

 Kedua sisi tegak sama panjang      . 

 Kedua sudut asalnya sama besar      . 

 Kedua diagonalnya sama panjang      . 

c. Trapesium siku-siku : 
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Gambar 2.6.4.4.c. Trapesium Siku-Siku 

 Salah satu sudutnya siku-siku           . 

5. Layang-layang (kite) adalah segiempat yang diagonalnya saling tegak lurus 

dan salah satu diagonalnya terbagi dua sama panjang oleh yang lain. 

 

Gambar 2.6.4.5. Layang-Layang 

Sifat-sifat : 

 Sepasang sisinya sama panjang, AB = BC dan CD = DA. 

 Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 

 Salah satu diagonalnya BD membagi dua sama panjang diagonal lainnya 

AC. 

 Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. 

 

2.6.5 Segiempat Talibusur dan Segiempat Garis Singgung 

Berikut ini akan dijabarkan pengertian segiempat talibusur dan segiempat 

garis singgung berserta sifat-sifatnya [9]. 

1. Segiempat Talibusur adalah segiempat yang keempat titik sudutnya 

terletak pada satu lingkaran. 
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Gambar 2.6.5.1 Segiempat Talibusur 

Sifat-sifat : 

 Sudut-sudut yang berhadapan pada segiempat talibusur saling 

berpelurus,            dan           . 

 Hasil kali diagonal-diagonalnya sama dengan jumlah hasil kali sisi-sisi 

yang berhadapan,       (     )  (     ). 

2. Segiempat garis singgung adalah segiempat yang sisi-sisinya merupakan 

garis-garis singgung suatu lingkaran. 

 

Gambar 2.6.5.2 Segiempat Garis Singgung 

Sifat-sifat : 

 Jumlah panjang dua sisi  yang berhadapan sama dengan jumlah panjang 

dua sisi lainnya,            . 

 

2.7 Representasi Bangun Geometri Menggunakan Bilangan Kompleks 

Setiap bilangan kompleks mewakili sebuah titik di bidang demikian pula 

sebaliknya. Dalam pembahasan selanjutnya, notasi huruf besar digunakan untuk 

mewakili titik di bidang yang bersesuaian dengan bilangan kompleks dan huruf 
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kecil untuk bilangan kompleks yang bersesuaian, misalkan a adalah bilangan 

kompleks yang sesuai dengan titik A di bidang. Secara khusus, titik pusat O 

bersesuaian dengan bilangan kompleks nol [2]. 

Berikut ini akan diberikan contoh-contoh representasi bangun geometri 

menggunakan bilangan kompleks [3].  

Contoh 1 : Misalkan a, b dan m adalah bilangan kompleks yang bersesuaian 

dengan titik A, B, M.  Misalkan pula M adalah titik tengah dari garis AB, 

 

maka garis        jadi,      (   ). Oleh karena itu   
 

 
(   ). 

Contoh 2 : Misalkan a, b, c dan d adalah bilangan kompleks yang bersesuaian 

dengan titik A, B, C dan D. Segmen garis AB dan CD sejajar jika dan hanya jika 

dua bilangan     dan     real kelipatan satu sama lan.  Ini sama dengan 

mengatakan bahwa Segmen gais AB dan CD sejajar jika dan hanya jika 
   

   
 adalah 

bilangan real. 

Contoh 3 : Misalkan a, b, p, q adalah bilangan kompleks yang bersesuaian 

dengan titik A, B, P, dan Q. Jika      (   ), maka AB dan PQ tegak lurus 

dan sama panjang. 

Contoh representasi di atas berguna untuk membantu menyelesaikan soal-soal 

pada bab pembahasan. 


