
GEOMETRI BIDANG 
Pada bab ini akan dibahas bentuk-bentuk bidang dalam ruang dimensi dua, keliling serta 
luasan dari bidang tersebut, bentuk ini banyak kaitannya dengan kegiatan ekonomi (bisnis 
dan manajemen) terutama menyangkut luasan dari bidang. Selain itu dikenalkan dua besaran 
sudut yaitu derajat dan radian serta hubungan antara kedua satuan ukuran ini. 
8.1 Sudut 
Misalkan kita menggambar dua garis lurus AB dan AC yang berpotongan di titik A (lihat 
gambar 8.1), kedua garis ini membentuk sudut dengan titik sudut A dan dinamakan sudut A 
dilambangkan dengan: ∠BAC atau dapat juga ditulis sebagai ∠CAB. Garis AB dan AC 
dinamakan kaki sudut dari sudut BAC. Untuk mengukur besarnya ∠BAC digunakan aturan 
berlawanan dengan arah jarum jam yang putar kanan, berarti sudut bernilai positip jika arah 
putar sudut kiri dan  bernilai negative jika arah putar sudut ke kanan, besar sudut 
dinyatakan dalam derajat. Jadi besar ∠BAC dinyatakan dengan 0θ  

 
Gambar 8.1.1 Garis AB dan garis AC membentuk ∠BAC 
Ada beberapa nama sudut berdasarkan besar sudut yang dibentuk, pada Gambar 8.1.1 ∠BAC 
dinamakan sudut lancip karena besar sudut A kurang dari 90o, jika besar sudut adalah 90o 

maka dinamakan sudut siku-siku dan jika besar sudut lebih dari 90o
 dinamakan sudut tumpul. 

HUBUNGAN SATUAN PANJANG DENGAN DERAJAT 
Dua macam satuan yang biasa digunakan untuk menentukan ukuran sudut yaitu radian dan 
derajad. Pada bagian ini akan dibahas pengertian radian dan hubungan antara derajat dengan 
radian. Buatlah sebuah lingkaran dengan pusat O dan jari-jari r seperti Gambar 8.1.2. 

 
Gambar 8.1.2 Besar ∠ AOB = 1 radian 
Misal AB sebuah busur pada lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran r. 
Besar sudut pusat AOB yang menghadap busur AB sebagai satu radian. Karena keliling 
lingkaran sama dengan 2p r (nilai p ≈ 3,14 ), ini berarti bahwa besar sudut pusat adalah: 2p 

radian. Besar sudut lingkaran dengan satu putaran adalah 360o sehingga 1o = 
o360

1
Satuan 

yang lebih kecil dari derajat adalah menit dan detik, 10 = 60 ' dan 1'= 60". Jadi: 
2p radian = 360o

 atau 1p radian =180o persamaan tersebut adalah persamaan dasar antara 
radian dan derajat, oleh karena itu: 



1 radian = 
180

π
 ≈ 57 17 '45" 

1ο =  
π

180
 ≈  0,01745 radian 

 
8.2 KELILING BIDANG DATAR 
Keliling suatu bangun datar yang tertutup merupakan jumlah panjang sisi-sisinya, dapat juga 
dikatakan bahwa keliling suatu bangun datar adalah jarak yang ditempuh bila suatu bangun 
dikitari sampai kembali ke tempat semula. 
PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG 
Bangun datar yang berbentuk persegi panjang adalah bangun datar segi empat dengan sudut 
siku disetiap sudutnya, dimana mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan persegi 
adalah keadaan khusus dari persegi panjang yaitu ukuran panjang dan lebar adalah sama. 
Seperti terlihat pada Gambar 8.8.2.4. 

 
Gambar 8.8.2.4 Persegi dan Persegi Panjang 
Keliling dari persegi panjang adalah jarak yang ditempuh jika mengitari sisi-sisinya dan 
kembali pada titik awal. Untuk persegi panjang, kelilingnya (K) adalah dua kali panjang (p) 
ditambah dua kali lebar (l) dan dinyatakan dengan: 

K = 2 p + 2l = 2(p + l) 
Untuk persegi, karena panjang sisi-sisiya sama (s) maka keliling persegi dinyatakan dengan: 
K = 2s + 2s = 4s 
CONTOH 8.8.2.4 
Hitung keliling persegi panjang dengan panjang 20 satuan dan lebar 15 satuan ! 
Jawab 
Keliling persegi panjang tersebut adalah: 

K = 2(p + l) = 2(20 +15) = 70 satuan 
CONTOH 8.2.2 
Hitung keliling persegi dengan panjang sisi-sisinya 20 satuan ! 
Jawab 
Keliling persegi tersebut adalah: K = 4s = 4×20 = 80 satuan 
 
JAJARAN GENJANG, LAYANG – LAYANG DAN TRAPESIUM 
Bentuk-bentuk segi empat yang lain adalah: Jajaran genjang, Layanglayang dan Trapesium. 
Jajaran genjang mempunyai dua pasang sisi yang saling sejajar, layang-layang dua pasang 
sisinya sama panjang sedangkan trapesium hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Bentuk 
bangun datar ini diperlihatkan pada Gambar 8.2.2 



 
Gambar 8.2.2 Bangun datar Jajaran Genjang, Layang-Layang dan Trapesium 
Keliling dari bangun segi empat ini dengan menghitung jarak yang ditempuh, jika mengitari 
bangun segi empat ini dan kembali ke titik asal. Dengan demikian keliling untuk masing 
masing banun segi empat ini adalah : 

* Jajaran genjang: K = 2(p +l) 
* Layang-layang : K = 2(p +l) 
* Trapesium : K = k + l + m+ n 
SEGITIGA 
Perhatikan Gambar 8.2.3, terlihat pada gambar bahwa persegi panjang yang ditarik sebuah 
garis yang melalui salah satu diagonalnya maka akan terbentuk bidang datar yang berbentuk 
segitiga. 

 
Gambar 8.2.3 Segitiga 
Keliling segitiga dinyatakan dengan menjumlahkan ketiga sisinya: 

1 2 3 K = S + S + S 
Terdapat 3 jenis segitiga yaitu: 
* Segitiga siku-siku: salah satu sudutnya siku-siku 
* Segitiga sama kaki: mempunyai dua sisi yang sama panjang 
* Segitiga sama sisi: ketiga sisinya sama panjang 
 
LINGKARAN 
Bentuk-bentuk benda yang berupa lingkaran sering anda jumpai dalam kehidupan sehari- 
hari. Perhatikan bentuk roda kendaraan, jam tangan yang bulat, medali, uang logam 
merupakan contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Bentuk Lingkaran diperoleh 
dengan menentukan tempat kedudukan atau himpunan semua titik-titik yang berjarak 
tetap terhadap sebuah titik (Gambar 8.2.4). Titik tetap (xo,yo) tersebut dikatakan Pusat 
lingkaran dan jarak r tersebut dikatakan jari-jari lingkaran. 



 
Gambar 8.2.4 

Keliling sebuah lingkaran sama dengan dua kali p dikalikan dengan jari-jarinya, atau ditulis: 
K = 2p r 
8.3 Luas 
Luas daerah suatu bangun datar, yang selanjutnya disebut luas adalah ukuran yang 
menunjukkan besarmya permukaan untuk menutup bangun datar tersebut. Luas suatu bangun 
datar dinyatakan dengan L, yang mana rumus-rumus luas bangun datar yang sudah pernah 
kita pelajari kita ulas kembali. 
PERSEGI DAN PERSEGI PANJANG 
Bangun datar yang berbentuk persegi panjang adalah bangun datar segi empat dengan sudut 
siku disetiap sudutnya, dimana mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan persegi 
adalah keadaan khusus dari persegi panjang yaitu ukuran panjang dan lebar adalah sama. 
Seperti terlihat pada Gambar 8.1.2. Luas dari persegi panjang adalah banyaknya besaran 
turunan yang dapat menutupi permukaan persegi panjang. Kalau panjang dari persegi 
panjang adalah p satuan dan lebar dari persegi panjang adalah l satuan, maka luas persegi 
panjang tersebut adalah: 
L = p× l 
Sedangkan luas dari persegi adalah sisi (s) dikalikan dengan sisi (s) dan dinyatakan dengan: 
L = s × s = s 2 

CONTOH 8.3.1 
Tentukan luas dari persegi panja ng dengan panjang 8 cm & lebar 4 cm 
Jawab 
L = p ×l = 8cm ×4cm = 32 cm2 

CONTOH 8.3.2 
Tentukan luas dari persegi dengan panjang sisi 4 m 
Jawab 
L = s× s = 4m×4m =16 m2 

SEGITIGA 
Perhatikan Gambar 8.3.1. Terlihat pada gambar bahwa Luas segi tiga ABC sama dengan ½ 
luas persegi panjang ADCF ditambah ½ luas persegi panjang DBFC maka luas segi tiga ABC 
sama dengan ½ luas persegi panjang ADCE dan DBFC. Sehingga luas segitiga dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 

  
 
Gambar 8.3.1 



Jika panjang alas (AB) segi tiga ABC adalah a dan Panjang dari garis tinggi CD adalah t, 
maka luas segitiga ABC dapat ditulis: 

 
CONTOH 8.3.3 
Tentukan luas segitiga yang panjang alasnya 8 cm dan tinggi 4 cm 
Jawab 

 
JAJARAN GENJANG 
Untuk mendapatkan luas jajaran genjang perhatikan Gambar 8.3.2. Buat garis tinggi dari 
sepasang sisi yang sejajar, potong bentuk segitiga sebelah kanan kemudian tempelkan ke 
segitiga sebelah kiri, bentuk bangun menjadi persegi panjang.Misalkan panjang alas jajaran 
genjang diketahui a dan tingginya t 
Gambar 8.3.2Jajaran genjang dan Persegi panjang yang dibentuk dari 
potongan Segitiga Jajaran genjang 
Jadi luas jajajaran genjang dinyatakan dengan: 
L = a ⋅ t 
CONTOH 8.3.4 
Tentukan luas jajaran genjang yang panjang alas 8 cm dan tinggi 4 cm 
Jawab 
L = a ⋅ t = 8cm ⋅ 4cm = 32 cm2 


