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PRAKATA 

 

Geometri Non Euclid dimulai dengan adanya Geometri Euclid. Geometri 

Euclid dipelopori oleh ahli geometri, yakni Euclides. Euclides sendiri, adalah 

seorang filsuf dari Aleksandria yangi hidup kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. 

Ia menulis buku-bukunya sebanyak 13 buah dengan mengumpulkan materinya 

dari beberapa sumber dan dari tokoh sebelumnya. Jadi, Euclides dapat 

dipandang sebagai penyusun dan penulis buku yang luar biasa. Namun, 

beberapa ahli geometri memandang bahwa Geometri Euclid memiliki beberapa 

kelemahan. Untuk menutup kelemahan ni, maka muncullah geometri baru yang 

kemudian dikenal dengan Geometri Non Euclid. 

Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari buku ajar ini: (1) 

memiliki wawasan yang cukup tentang jenis-jenis geometri, khususnya tentang 

perbedaan antara geometri Euclid dan geometri non Euclid; (2) memiliki bekal 

pengetahuan yang cukup tentang geometri netral; (3) memiliki bekal 

pengetahuan yang cukup tentang geometri Lobachevsky. 

Tujuan penulisan buku ajar ini adalah sebagai berikut. (1) Agar para 

mahasiswa memiliki pokok-pokok materi perkuliahan geometri non Euclid. (2) 

Agar para mahasiswa sekurang-kurangnya memiliki materi bahan kuliah siap 

pakai yang ditulis berdasarkan kebutuhan riel di kelas dalam mata kuliah 

Geometri Non Euclid. 

Semoga buku ajar ini memiliki manfaat 
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DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

Mahasiswa memperoleh pemahaman dan penguasaan yang cerdas 

tentang geometri non Euclid, khususnya penguasaan tentang Geometri Netral 

dan Geometri Lobachevsky sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang cukup 

tentang perbedaan antara Geometri Euclid dan Geometri Non Euclid. 

 



 

 
 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

Kantor: Komplek Simpang 5 Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 
Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082,  Purek I: (024) 8508001  

Website: www.unnes.ac.id - E-mail: unnes@unnes.ac.id 

 
 

 
FORMULIR MUTU 

BAHAN AJAR/DIKTAT 

No. Dokumen 
FM-01-AKD-07 

No. Revisi 
02 

Hal 
5dari 43 

Tanggal Terbit 
27 Februari 2017 

 

Dibuat oleh : 

Amin Suyitno 
 

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen 
tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES 

Diperiksa oleh : 

 
 

DAFTAR ISI 

Prakata ii 

Daftar Isi v 

Daftar Gambar - 

BAB I Awal Kemunculan Geometri Non Euclid 1 

A. Deskripsi Singkat 1 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 1 

C. Alasan Dasar Munculnya Geometri Non Euclid 1 

D. Prasyarat dan Petunjuk Mempelajari  Geometri Non Euclid 2 

E. Rangkuman 2 

Pertanyaan 3 

BAB II  Geometri Euclid dan Kelemahannya 4 

A. Deskripsi Singkat 4 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 4 

C. Pengantar   Geometri Euclid 4 

D. Rangkuman 13 

Pertanyaan 13 

BAB III Geometri Netral 15 

A. Deskripsi Singkat 15 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 15 

C. Pengantar  Geometri Netral 15 

D. Rangkuman 21 

Pertanyaan 22 

BAB IV Geoetri Lobachevsky 23 

A. Deskripsi Singkat 23 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 23 

C. Pengantar  Geometri  Lobachevsky 23 

D. Rangkuman 36 

Pertanyaan 37 

Daftar Pustaka 37 

Glosarium 38 



1 
 

 

BAB I 

AWAL KEMUNCULAN GEOMETRI NON EUCLIDUS 

 

A. Deskripsi Singkat 

Materi pada bab ini membahas mengapa ada Geometri Euclid dan Geometri Non 

Euclid.  Pemahaman dan penguasaan materi tentang geometri non Euclid, perlu 

didahului dengan pemahaman dan penguasaan materi tentang geometri Euclid. 

 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Setelah akhir bab ini, mahasiswadiharapkan memiliki wawasan yang cukup tentang 

jenis-jenis geometri, khususnya tentang perbedaan antara geometri Euclid dan 

geometri non Euclid; dan dapat mempelajari geometri non Euclid yang berbeda 

dengan geometri Euclid. 

 

C. Alasan Dasar Munculnya Geometri Non Euclid 

Geometri Non Euclid dimulai dengan adanya Geometri Euclid. Euclides 

sendiri, adalah seorang filsuf dari Aleksandria yangi hidup kira-kira 300 tahun 

sebelum Masehi. Ia menulis buku-bukunya sebanyak 13 buah dengan 

mengumpulkan materinya dari beberapa sumber dan dari tokoh sebelumnya. Jadi, 

Euclides dapat dipandang sebagai penyusun dan penulis buku yang luar biasa. 

Bukunya disebut “The Elements” atau “Euclid’s Elements” yang dapat diterjemahkan 

sebagai “Unsur-unsur Euclid”. 

Dalam buku Euclides terdapat Postulat ke-5 yang berbunyi: Melalui sebuah 

titik A di luar sebuah garis g yang diketahui dapat dibuat tepat sebuah garis yang 

melalui A dan sejajar dengan garis g. 

Beberapa  matematikawan menganggap bahwa postulat ke-5 itu bukan 

postulat, melainkan teorema/dalil yang dengan demikian harus dapat dibuktikan 

dengan keempat postulat sebelumnya. Usaha untuk membuktikan postulat ke-5 

berlangsung sejak Euclides masih hidup sampai kira-kira sekitar tahun 1820. Tokoh-

tokoh yang berusaha untuk membuktikan ini antara lain: Proclus dari Aleksandria 

(410 – 485), Gerolamo Saccheri dari Italia (1607 – 1733), Karl Friedrich Gauss dari 

Jerman (1777 – 1855), Wolfgang (Farkas) Bolyai dari Hongaria (1775 – 1856) dan 

anaknya Yanos Bolyai (1802 – 1860), dan juga Nicolai Ivanovitch Lobachevsky 

(1793 – 1856). 
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Usaha-usaha ini tidak ada yang berhasil dan hal ini menunjukkan keunggulan 

Euclides. Tetapi, usaha ini mengakibatkan ditemukannya Geometri jenis lain, yang 

sekarang disebut dengan Geometri Non Euclid. Munculnya mata kuliah Geometri 

Non Euclid lebih dimaksudkan agar para mahasiswa memiliki wawasan yang lebih 

luas tentang adanya struktur lain dalam Geometri Datar yang juga deduktif-

aksiomatis.  

 

D. Prasyarat dan Petunjuk Mempelajari Geometri Non Euclid 

Materi Prasyarat 

Materi prasyarat yang dibutuhkan adalah Geometri Datar Euclid. 

Petunjuk Belajar 

Mahasiswa pemakai Buku Ajar ini diharapkan melakukan langkah-langkah belajar 

sebagai berikut. 

(1) Membaca dengan cermat isi Buku Ajar ini. 

(2) Mendengarkan dengan seksama penjelasan Dosen. 

(3) Bertanya kepada  Dosen jika belum jelas. 

(4) Mengerjakan semua tugas atau latihan soal yang ada pada Buku Ajar ini. 

(5) Mengembangkan sendiri materi Buku Ajar ini dengan jalan membaca dan mem-

pelajari buku-buku yang terkait dengan Geometri Non Euclid. 

 

E. Rangkuman 

Dalam buku Euclides terdapat Postulat ke-5 yang berbunyi: Melalui sebuah 

titik A di luar sebuah garis g yang diketahui dapat dibuat tepat sebuah garis yang 

melalui A dan sejajar dengan garis g. 

Beberapa  matematikawan menganggap bahwa postulat ke-5 itu bukan 

postulat, melainkan teorema/dalil yang dengan demikian harus dapat dibuktikan 

dengan keempat postulat sebelumnya. Usaha untuk membuktikan postulat ke-5 

berlangsung sejak Euclides masih hidup sampai kira-kira sekitar tahun 1820.  

Usaha-usaha ini tidak ada yang berhasil dan hal ini menunjukkan keunggulan 

Euclides. Tetapi, usaha ini mengakibatkan ditemukannya Geometri jenis lain, yang 

sekarang disebut dengan Geometri Non Euclides 
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F. Pertanyaan 

1. Geometri Non Eulid sangat berbeda dengan Geometri Euclid. Di mana letak 

perbedaannya? 

2. Apa alasan munculnya Geometri Non Eulid? 
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BAB II 

GEOMETRI EUCLID DAN KELEMAHANNYA 

 

A. Deskripsi Singkat 

Materi pada bab ini membahas buku temuan Euclides, kelemahan dan solusinya 

sampai munculnya geometri non Euclid. 

 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Dapat memiliki wawasan yang cukup tentang buku temuan Euclides, 

kelemahan dan solusinya sampai munculnya geometri non Euclid, sehingga 

memahami tentang perbedaan antara geometri Euclid dan geometri non Euclid. 

 

C. Pengantar Geometri Euclid 

1. Buku Tulisan Euclides 

Euclides dari Aleksandria ini hidup kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Ia 

menulis buku-bukunya sebanyak 13 buah dengan mengumpulkan materinya dari 

beberapa sumber dan dari tokoh sebelumnya. Jadi, Euclides dapat dipandang 

sebagai penyusun dan penulis buku yang luar biasa. Bukunya disebut “The 

Elements” atau “Euclid’s Elements” yang dapat diterjemahkan sebagai “Unsur-unsur 

Euclides”. 

Buku-bukunya itu adalah sebagai berikut. 

1) Enam (6) bukunya yang pertama membahas segitiga, segiempat, lingkaran, 

segiba-nyak, perbandingan, dan kesebangunan. 

2) Empat (4) buah buku berikutnya, membahas tentang ilmu bilangan. 

3) Satu (1) buku memperkenalkan Geometri Ruang yang berhubungan dengan enam 

bukunya yang pertama. 

4) Satu (1) buah buku membicarakan tentang limas, kerucut, dan tabung. 

5) Satu (1) buah bukunya yang terakhir membahas tentang kelima bidang banyak 

beraturan dan memberikan konstruksi dari benda-benda “Platonic” atau benda-

benda “Cosmic”. 

Catatan: 

Benda-benda tersebut disebut benda-benda “Cosmic”, karena menurut Plato, 

benda-benda tersebut ada keterkaitanya dengan hal-hal sebagai berikut. 

- Kubus, berhubungan dengan tanah. 



5 
 

 

- Bidang empat (tetrahedron) berhubungan dengan api. 

- Bidang delapan (octahedron) berhubungan dengan udara. 

- Bidang duabelas (dodecahedron) berhubungan dengan ether. 

- Bidang duapuluh (icosahedron) berhubungan dengan air. 

 

Dalam bukunya yang pertama, Euclides memulai dengan 23 definisi, 5 postulat, 5 

aksioma, dan 48 dalil. Menurut Euclides, postulat dan aksioma adalah pernyataan 

benar tanpa bukti. Postulat berlaku khusus (mirip lemma dalam suatu teorema), 

sedangkan aksioma berlaku umum.  

 

2. Kelemahan Geometri Euclid Menurut Beberapa Ahli 

1) Euclides berusaha untuk mendefinisikan semuanya dalam geometri, sampai titik 

dan garis. 

2) Postulat kelima dari Euclides yang terkenal dengan nama Postulat Kesejajaran, 

ter-lalu panjang sehingga dianggap membingungkan oleh para matematikawan. 

3) Terdapat dalil dalam Geometri Euclid yang berbunyi: Melalui suatu ruas garis 

dapat dilukis suatu segitiga samasisi. 

 

Pembahasan tentang Kelemahan Geometri Euclid 

1) Kelemahan ke-1 

Kita tinjau sedikit tentang definisi yang dikemukakan Euclides dalam bukunya yang 

pertama.  

Definisi 1: Titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian. 

Definisi 2: Garis ialah panjang tanpa lebar. 

Permasalahannya, apakah tidak perlu untuk mendefinisikan tentang “bagian” dan 

juga tentang “lebar”? Para ahli berpendapat, tampaknya memang harus ada 

pengertian-pengertian pangkal (undefined terms). 

 

2) Kelemahan ke-2 

Postulat 5 Euclides berbunyi: Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis lain 

(disebut dengan garis transversal) sedemikian hingga membuat jumlah sudut 

dalam sepihak kurang dari 180
0
, maka kedua garis itu berpotongan pada 

pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180
0
. 

 



6 
 

 

Oleh John Playfair (1795), postulat tersebut di atas dimodifikasi sebagai berikut. 

Melalui sebuah titik di luar sebuah garis yang diketahui, hanya dapat dibuat 

sebuah garis yang sejajar dengan garis yang diketahui. 

  

       P   n                     Titik P di luar garis m. 

Hanya ada 1 garis n, yang melalui P 
dan sejajar m.  

 
     m 
 

Aksioma pengganti postulat ke-5 Euclides tersebut dikenal sebagai “Aksioma Play-

fair”. Aksioma Playfair ekuivalen dengan Postulat ke-5 Euclides. 

 

Beberapa  matematikawan menganggap bahwa postulat ke-5 itu bukan 

postulat, melainkan teorema/dalil yang dengan demikian harus dapat dibuktikan 

dengan keempat postulat sebelumnya. Usaha untuk membuktikan postulat ke-5 

berlangsung sejak Euclides masih hidup sampai kira-kira sekitar tahun 1820. 

Tokoh-tokoh yang berusaha untuk membuktikan ini antara lain: Proclus dari 

Aleksandria (410 – 485), Gerolamo Saccheri dari Italia (1607 – 1733), Karl 

Friedrich Gauss dari Jerman (1777 – 1855), Wolfgang (Farkas) Bolyai dari 

Hongaria (1775 – 1856) dan anaknya Yanos Bolyai (1802 – 1860), dan juga 

Nicolai Ivanovitch Lobachevsky (1793 – 1856). 

Usaha-usaha ini tidak ada yang berhasil dan hal ini menunjukkan 

keunggulan Euclides. Tetapi, usaha ini mengakibatkan ditemukannya Geometri 

jenis lain, yang sekarang disebut dengan Geometri Non Euclid. 

 

3) Kelemahan ke-3 

Terdapat dalil dalam Geometri Euclid yang berbunyi: Melalui suatu ruas garis 

dapat dilukis suatu segitiga samasisi. 

Perhatikan bukti dari Euclides berikut. 

Misalkan AB adalah ruas garis yang diketahui. Harus dilukis segitiga samasisi  

dengan AB sebagai salah satu sisinya. 

 

Lukisan: 
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A B 

C 

D E ● 

Dengan A sebagai titik pusat dan AB sebagai jari-jari maka dapat dilukis lingkaran 

BCD. (postulat 3). Demikian pula dengan B sebagai titik pusat dan BA sebagai jari-

jari, dapat dilukis lingkaran ACE (postulat 3).  

Dari titik C, yaitu titik potong kedua lingkaran itu, dapat ditarik garis AC dan BC. 

Bukti: 

Karena titik A adalah titik pusat 

lingkaran BCD maka AC = AB (Def 

15). 

Demikian juga, karena titik B adalah 

titik pusat  lingkaran  ACE maka BC 

= BA (Def. 15). 

 ABBCAC
ABBC

ABAC





 (Aks. 1) 

Maka ∆ ABC samasisi terlukis. 

 

Kelemahan dalil ini adalah, Euclides menganggap begitu saja bahwa kedua 

lingkaran itu berpotongan, tanpa menggunakan atau mendasarkan pada suatu 

postulat. Matematikawan berpendapat bahwa untuk mendapatkan titik potong ini 

masih diperlukan pertolongan prinsip kekontinuan. 

Demikianlah sepintas beberapa kelemahan Geometri Euclid. Dengan kelemahan 

tersebut maka Geometri Euclid tidak dapat lagi dipandang sebagai suatu sistem 

deduktif yang ketat. Walaupun demikian, Geometri Euclid tetap merupakan suatu 

karya besar  yang telah bertahan selama 2000 tahun, dan sekarang memang perlu 

diperbaiki. Kenyataannya, ruang Euclid memang mudah diterima menurut 

pengamatan awam/umum. 

 

3. Postulat Kesejajaran dalam Geometri Euclid 

Pembuktian geometri yang mengambil kesimpulan dari diagram/gambar 

dianggap tidak memuaskan pada saat ini. Para ahli geometri tidak menemukan 

ketentuan yang standar dalam pembuktian semacam itu. Sebaliknya, Euclides, 

seorang ahli logika, masih mendasarkan pada gambar dalam pembuktiannya. 

Kelihatannya, tekanan utama yang menyebabkan perubahan ini adalah 

perkembangan teori non-Euclides yang kontradiksi dengan postulat kesejajaran 

Euclides. Sejauh ini, sebagaimana yang dipercaya para ahli matematika, geometri 

● 
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Euclides adalah satu-satunya teori ruang yang mungkin dan betul-betul 

menggambarkan dunia fisik. Tidak terpikir oleh mereka bahwa gambar mungkin saja 

dapat menyesatkan mereka. Tetapi ketika kedudukan geometri Euclides yang mutlak 

dan unik ini dibantah pada awal abad 19 oleh penemu geometri non-Euclides, para 

ahli matematika seolah tergoncang. Revolusi dalam matematika telah terjadi, yang 

dapat disamakan dengan revolusi Copernicus dalam ilmu astronomi atau teori evolusi 

Darwin dalam biologi. Ide tentang hakikat geometri dan kedudukan yang unik dari 

geometri Euclides, yang telah dipegang oleh para pemikir besar selama lebih dari 

dua ribu tahun, dihancurkan pada dekade 1820-1830. 

Pada bab berikutnya nanti akan disajikan pengenalan sederhana terhadap 

geometri non-Euclides. Bab ini disajikan dengan mendiskusikan postulat kesejajaran 

Euclides yang terkenal. Selama 2000 tahun, ahli matematika tidak puas dengan 

postulat kesejajaran tersebut dan membuat banyak percobaan untuk 

menyimpulkannya sebagai teorema yang diperoleh dari postulat Euclides yang lain 

yang tampaknya lebih sederhana. Tepatnya awal abad ke-19 para ahli matematika 

yakin bahwa mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Hanya saja mereka 

mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam pembuktian mereka. Kegagalan dalam 

setiap usaha untuk membuktikan postulat kesejajaran membawa pada pada suatu 

kenyataan bahwa postulat kesejajaran tidak pasti, teori Euclides tidak lagi keramat, 

dan teori geometri yang lain (non-Euclides) mungkin benar. Pada akhir bab ini 

disajikan tiga usaha khusus yang penting untuk membuktikan postulat kesejajaran 

Euclides. 

4. Struktur Geometri Bidang Euclides 

Postulat kesejajaran Euclides yang merupakan salah satu dari kalimat tunggal 

yang paling penting dalam sejarah perdebatan para cendekiawan, dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga 

membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 180o, maka kedua garis itu 

berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180o. 

(Catatan: pada jamannya Euclides belum ada istilah sudut lurus, biasanya disebut 

dua kali sudut siku-siku). 
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Pentingnya sejarah postulat kesejajaran didasarkan pada peran pentingnya 

dalam teori geometri Euclides. Agar peran tersebut lebih jelas perlu diuji strukturnya. 

Oleh karena itu, kita mulai dengan sketsa teori geometri bidang Euclides. 

Kita mulai mendaftar sejumlah postulat geometri Euclides. 

I. Barang-barang yang sama dengan sesuatu barang, satu sama lain adalah 

sama. 

II. Jika barang sama ditambah dengan barang yang sama, jumlahnya sama. 

III. Jika barang sama dikurangi barang yang sama, selisihnya sama. 

IV. Keseluruhan lebih besar dari bagiannya. 

V. Bentuk geometri dapat dipindah tanpa mengubah ukuran dan bentuknya. 

VI. Setiap sudut mempunyai garis bagi. 

VII. Setiap segmen mempunyai satu dan hanya satu titik tengah. 

VIII. Dua buah titik terletak pada satu dan hanya satu garis. 

IX. Sebuah segmen dapat diperpanjang sehingga sama dengan segmen tertentu. 

X. Sebuah lingkaran dapat digambar jika diketahui pusat dan jari-jarinya. 

XI. Semua sudut siku-siku besarnya sama. 

Dari postulat-postulat di atas dapat disimpulkan sejumlah Teorema Dasar, 

yang di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Sudut-sudut yang bertolak belakang sama besar. 

2. Sifat-sifat kongruensi segitiga. Dua buah segitiga akan kongruen jika dipenuhi: ss-

sd-ss, sd-ss-sd,  atau ss-ss-ss.  

3. Teorema tentang kesamaan sudut-sudut alas segitiga samakaki, dan konversnya. 

Artinya, jika suatu segitiga merupakan segitiga samakaki maka sudut-sudut alas 

segitiga tersebut sama. 

4. Ada satu garis yang tegak lurus pada suatu garis melalui satu titik pada garis 

tersebut. 

5. Ada satu garis yang tegaklurus pada garis tertentu melalui titik di luar garis 

tersebut. 

6. Dapat dibuat sebuah sudut, yang sama dengan sudut tertentu pada titik tertentu 

dengan menetapkan titik sudut dan kaki-kakinya. 

7. Dapat dibuat sebuah segitiga yang kongruen dengan segitiga tertentu dengan 

menetapkan sisi yang sama dengan sisi dari segitiga tertentu tersebut. 
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Sekarang kita dapat membuktikan teorema sudut luar, yang merupakan 

sebuah kunci pengembangan selanjutnya.  

Catatan: Buktikanlah semua Teorema-Teorema di bawah ini! 

 

Teorema-teorema: 

Teorema sudut luar (Teorema 1) 

Sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisian dengan 

sudut luar tersebut. 

Teorema 2 

Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membentuk 

sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, maka kedua garis tersebut sejajar. 

Akibat 1 teorema 2: 

Dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. 

Akibat 2 teorema 2: 

Hanya ada satu garis tegak lurus pada garis tertentu yang melalui satu titik di luar garis 

tersebut. 

Akibat 3 teorema 2: (Adanya garis-garis sejajar) 

Jika titik P tidak pada garis  , maka ada sedikitnya satu garis lurus yang melalui P yang 

sejajar  . 

Teorema 3: 

Jumlah dua sudut segitiga kurang dari 180o. 

 

5. Pengganti postulat kesejajaran Euclides. 

Pada bagian A, pada pokoknya merupakan uraian singkat mengenai 

permulaan perkembangan geometri bidang Euclides. Pada mulanya postulat 

kesejajaran tidak digunakan. Perkembangan selanjutnya, ternyata membutuhkan 

postulat tersebut. Tetapi, pada buku-buku teks sekarang, postulat kesejajaran 

Euclides biasanya diganti dengan pernyataan: 

Hanya ada satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui yang melalui 

sebuah titik di luar garis yang diketahui. 

Pernyataan tersebut disebut Postulat Playfair. Bagaimana hubungannya 

dengan postulat kesejajajaran Euclides? Tentu saja kedua pernyatan tersebut tidak 

sama. Postulat Playfair membahas tentang kesejajaran garis dan postulat 

kesejajaran Euclides tentang garis-garis yang berpotongan. Namun keduanya 
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mempunyai peran yang sama dalam perkembangan geometri. Kita bisa mengatakan 

kedua pernyataan tersebut ekivalen secara logis atau hanya ekivalen. Ini berarti, jika 

postulat Playfair diambil sebagai postulat (bersama dengan semua postulat Euclides 

kecuali postulat kesejajaran Euclides), maka postulat kesejajaran Euclides dapat 

disimpulkan sebagai teorema dan sebaliknya, jika postulat kesejajaran Euclides 

diambil sebagai postulat (bersama dengan semua postulat Euclides kecuali postulat 

kesejajaran Euclides), maka postulat Playfair dapat disimpulkan sebagai teorema. 

 

1. Ekivalensi postulat kesejajaran Euclides dengan postulat Playfair 

Sekarang kita akan membuktikan ekivalensi postulat kesejajaran Euclides dengan 

postulat Playfair. 

Pertama, kita asumsikan postulat kesejajaran Euclides dan kita simpulkan menjadi 

postulat Playfair.  

Jika diketahui garis  dan titik P di luar   (gambar 2.1). Akan kita tunjukkan hanya 

ada satu garis yang melalui P sejajar  . 

Kita tahu bahwa ada garis yang melalui P dan sejajar  , dan kita tahu bagaimana 

cara membuatnya (lihat akibat 3 teorema 2). Dari P ditarik garis tegak lurus  dengan 

titik kaki di Q, dan melalui P dibuat garis m tegaklurus PQ. Maka m //  . 

Sekarang, misalkan n sebarang garis yang melalui P, dan mn  . Akan kita tunjukkan 

n memotong  . Andaikan n tidak memotong  . 

Misalkan  1 dan 2 adalah sudut-sudut yang dibentuk oleh garis 

n dan PQ. Maka  1 bukan sudut siku-siku, karena jika  1 siku-siku 

maka n dan m berimpit. Hal ini kontradiksi dengan asumsi, bahwa jika  1 bukan 

siku-siku maka  akan memotong  . Jadi  1 atau  2 adalah sudut lancip, misalkan 

 1 yang lancip. 

 

 

 

                                                                                                 Gambar 2.1 

 

Ringkasan. 

Garis  dan n dipotong oleh garis transversal PQ. Sehingga membentuk sudut lancip 

 1 dan sebuah sudut siku-siku, yang keduanya merupakan sudut dalam sepihak 

P 

Q 

m 

 

n 

1 2 

n 
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dari garis transversal. Karena jumlah kedua sudut ini kurang dari 180o, sesuai dengan 

postulat kesejajaran Euclides, kedua garis  dan n berpotongan. Jadi m adalah satu-

satunya garis yang melalui P sejajar  , yang berarti kita dapat menyimpulkan 

postulat Playfair dari postulat kesejajaran Euclides. 

Kedua, kita asumsikan postulat Playfair, dan kita simpulkan menjadi postulat 

kesejajaran Euclides.  

 

 

 

                                                                                                 Gambar 2.2               

 

 

Misalkan garis  , m dipotong oleh sebuah garis transversal di Q, P dan membentuk 

sepasang sudut dalam sepihak  1 dan 2 yang jumlahnya kurang dari 180o. 

Jadi:     1 +  2 < 180o . . . . (1) 

Misalkan  3 adalah suplemen dari  1 (lihat gambar 2.2),  

Maka: 

 1 +  3 = 180o . . . . (2) 

Dari (1) dan (2) diperoleh: 

 2 <  3  . . . . . . . . . (3) 

Pada titik P buatlah  QPR yang sama dan berseberangan dalam dengan  3. Maka 

 2 <  QPR, jadi RP tidak berimpit dengan garis m (berbeda dengan m). Menurut 

teorema 2, RP //  . Sesuai dengan postulat Playfair, m tidak sejajar dengan  ; oleh 

karena itu m dan  berpotongan. 

Misalkan m dan   berpotongan pada pihak yang berlawanan dengan PQ dari  1 

dan  2, misalkan di titik E. Maka  2 adalah sudut luar ∆ PQE; oleh karena itu  2 > 

 3, kontradiksi dengan (3). Akibatnya, permisalan salah. Jadi m dan  berpotongan 

pada pihak PQ yang memuat  1 dan  2. Jadi postulat kesejajaran Euclides dapat 

diperoleh dari postulat Playfair, yang berarti kedua postulat ekivalen. 

 

2. Peran postulat kesejajaran Euclides 

Bagian B di atas merupakan pembicaraan ekivalensi postulat kesejajaran Euclides 

dengan pasangan barunya. Sekarang kita akan kembali pada topik di bagian 1, 

struktur geometri Euclides. Akibat/hasil dari bagian 1 tidak bergantung pada postulat 

P 
R 

2 

1 

E 

Q 


m 

3 
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kesejajaran. Perkembangan selanjutnya ternyata memerlukannya. Umumnya hasil 

yang penting memandang kekhasan geometri Euclides adalah merupakan 

konsekuensi dari postulat kesejajaran. 

Dengan mengasumsikan postulat kesejajaran Euclides (atau postulat Playfair 

yang ekivalen), beberapa akibat penting berikut dapat ditetapkan: 

a. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis maka terbentuk sepasang sudut 

berseberangan yang sama. 

b. Jumlah sudut-sudut suatu segitiga adalah 180o. 

c. Sisi-sisi yang berhadapan suatu jajargenjang adalah sama. 

d. Garis yang sejajar di mana-mana jaraknya sama. 

e. Adanya persegipanjang dan persegi. 

f. Teori luas yang terkenal dinyatakan dengan satuan persegi. 

g. Teori segitiga yang sebangun, yang meliputi adanya gambar dengan sebarang 

ukuran yang sebangun dengan gambar tertentu. 

 

D. Rangkuman 

Kelemahan Geometri Euclid Menurut Beberapa Ahli 

1. Euclides berusaha untuk mendefinisikan semuanya dalam geometri, sampai titik 

dan garis. 

2. Postulat kelima dari Euclides yang terkenal dengan nama Postulat Kesejajaran, 

ter-lalu panjang sehingga dianggap membingungkan oleh para matematikawan. 

     3. Terdapat dalil dalam Geometri Euclid yang berbunyi: Melalui suatu ruas garis 

dapat dilukis suatu segitiga samasisi. 

 

E. Pertanyaan 

1. Menurut Euclides, apakah bedanya postulat dengan aksioma? 

2. Postulat mana dari Euclides yang menyebabkan munculnya Geometri Non Euclides? 

3. Sebutkan Aksioma Playfair yang ekuivalen dengan postulat pada soal no. 2 di atas! 

4. Sebutkan salah satu kelemahan dalam definisi Euclides! 

5. Sebutkan tokoh-tokoh yang berusaha menjadikan/membuktikan bahwa postulat ke-5 

Euclides merupakan sebuah teorema! 

6. Mengapa dalil dalam Geometri Euclides yang berbunyi: “Pada suatu ruas garis dapat 

dilukis suatu segitiga samasisi.”, dipandang sebagai suatu kelemahan dalam 

Geometri Eulides? 
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7. Mengapa ruang Euclides atau Geometri Euclides mudah diterima menurut 

pengamatan awam/umum? 

8. Buktikan semua teorema yang ada dalam bab ini. 
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BAB III 

GEOMETRI NETRAL 

 

A. Deskripsi Singkat 

Materi pada bab ini membahas Geometri Netral yang merupakan bagian dari 

Geometri non Euclid. Diharapkan, mahasiswa dapat memahami dan membedakan 

antara Geometri Euclid dan Geometri Netral. 

 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Dapat memiliki wawasan yang cukup tentang Geometri Netral dan dapat 

menyelesaikan permasalahan atau soal yang terkait dengan Geometri Netral. 

 

C. Pengantar Geometri Netral 

Kegagalan dalam usaha membuktikan postulat kesejajaran Euclides telah 

memberikan suatu isyarat adanya perkembangan teori-teori geometri yang kontradiksi 

dengan postulat kesejajaran ini. Pada bab ini akan dipelajari konsekuensi postulat 

Euclides selain untuk postulat kesejajaran Euclides. Bab ini bertujuan untuk 

menjelaskan peran postulat kesejajaran dalam geometri Euclides, membukakan jalan 

untuk mempelajari geometri non-Euclides pada bab berikutnya, dan menghasilkan 

teorema yang cocok untuk geometri non-Euclides. 

Mari kita pikirkan, teori geometri apa yang sesuai, jika postulat kesejajaran yang 

“kontroversial” itu dihapuskan? Dapatkah teorema yang penting dan menarik dibuktikan? 

Akankah ada yang dijelaskan dari masalah postulat kesejajaran Euclides? 

Kita namakan teori ini dengan Geometri Netral untuk menunjukkan bahwa kita 

menahan diri dari penggunaan sebarang postulat kesejajaran. Teorema geometri netral 

ini tepatnya disimpulkan dari empat postulat Euclides kecuali postulat kesejajaran. 

Dalam mempelajari geometri netral kita bertolak dari sebagian teori Saccheri, tetapi tidak 

menggunakan apa yang ditetapkan Saccheri, yakni postulat kesejajaran Euclides harus 

dianggap valid. Sebaliknya, kita periksa kemungkinan penyatuan postulat lain sehingga 

pengetahuan geometri kita menjadi lebih dalam. 

Kita pelajari geometri netral dengan cara mengamati teorema-teorema. Karena 

pada bab 2 bagian 1, konsekuensi postulat Euclides, juga teorema 1, 2, 3, dan teorema 

akibatnya dibuktikan sebelum pengenalan postulat kesejajaran, demikian juga pada 

proposisi-proposisi geometri netral. Istilah yang digunakan dalam pengukuran segmen 
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garis dan sudut. Misalnya sudut siku-siku dan ukuran derajat sudut juga merupakan 

bagian dari geometri netral. 

 

1. Jumlah sudut-sudut  suatu segitiga 

Untuk membuktikan teorema tentang jumlah sudut-sudut suatu segitiga perlu 

dikenalkan lemma berikut. 

 

Lemma. Jika diberikan ∆ ABC dan A. maka ada ∆ A1B1C1 sedemikian hingga ∆ 

A1B1C1 mempunyai jumlah sudut yang sama dengan ∆ ABC dan A1   
2

1
 A. 

Buktikan! 

 

Secara sederhana lemma di atas menyatakan bahwa “kita dapat mengganti 

sebuah segitiga baru dengan merampingkan segitiga awal tanpa mengubah jumlah 

sudut-sudutnya”.  

Sepintas, Lemma ini tak ada artinya, padahal tidak, sebab dalam geometri netral 

kita tidak dapat mengasumsikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga selalu konstan, 

yang hal ini merupakan teorema Euclides yang buktinya bergantung pada postulat 

kesejajaran. Oleh karena itu, Lemma ini penting sebab lemma itu menunjukkan bahwa 

jika diberikan suatu segitiga tertentu, kita dapat membuat segitiga yang nonkongruen, 

tetapi mempunyai jumlah sudut yang sama. Dengan denikian ada tak berhingga segitiga 

yang tidak kongruen, tetapi semuanya mempunyai jumlah sudut yang sama dengan 

segitiga yang diberikan. 

Sekarang kita dapat membuktikan banyak sekali teorema yang merupakan 

konsekuensi dari usaha Saccheri, yang menyalahkan hipotesis sudut tumpul. Bukti 

bebasnya diberikan oleh A.M.Legendre (1752 – 1833). 

 

Teorema 1 (Saccheri-Legendre). Jumlah sudut sebarang segitiga kurang atau sama 

dengan 180o. 

Buktikan! 

 

Teorema akibat (Corollary).  

Jumlah sudut sebarang segiempat kurang atau sama dengan 360o. 



17 
 

 

Teorema akibat ini sejalan dengan kesimpulan Saccheri bahwa hipotesis sudut tumpul 

adalah salah. Demikian juga teorema ini menyangkal bahwa jumlah sudut suatu segitiga 

dapat melebihi 180o. tetapi kemungkinan bahwa jumlah sudut dalam segitiga kurang dari 

180o, yang bersesuaian dengan hipotesis Saccheri tentang sudut lancip menarik 

perhatian kita sendiri. 

 

2. Adakah persegi panjang itu? 

Untuk melanjutkan studi kita tentang geometri netral, kita jadi tertarik apakah 

persegi panjang dapat muncul dalam geometri netral ini, dan apa yang dapat didasarkan 

pada persegipanjang itu, jika memang ada. 

Adanya persegipanjang dalam geometri merupakan yang penting. Bayangkan, 

bagaimana bentuk geometri Euclides jika kita tidak punya atau tidak dapat 

menggunakan persegipanjang. Tentu saja sulit sekali akan membuat suatu 

persegipanjang tanpa mengasumsikan kebenaran postulat kesejajaran Euclides, atau 

salah satu dari teorema akibatnya, misalnya jumlah sudut segitiga adalah 180o. 

Akibatnya, seluruh teorema kita dalam pembahasan ini dapat dianggap bahwa 

persegipanjang itu ada. Untuk menghindari kesalahpahaman, secara formal kita 

definisikan dahulu istilah persegipanjang sebagai berikut. 

 

DEFINISI. Suatu segiempat disebut persegipanjang jika semua sudutnya adalah sudut 

siku-siku. 

 

Ingat, karena kita mempelajari geometri netral, tidak otomatis kita dapat 

menggunakan proposisi Euclides yang terkenal, seperti: 

a) sisi-sisi yang berhadapan dari suatu persegipanjang adalah sejajar, atau 

b) sisi-sisi tersebut sama panjang, atau 

c) diagonal persegipanjang membagi persegipanjang menjadi dua segitiga yang 

kongruen. 

 

Jika kita ingin menyatakan sebarang akibat, kita harus membuktikannya dengan 

berdasarkan definisi di atas tanpa menggunakan postulat kesejajaran. Sebagai contoh, 

(a) adalah akibat langsung dari teorema akibat 1 dari teorema 2 bab 2 (dua garis yang 

tegaklurus pada garis yang sama adalah sejajar). 
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Teorema 2. Jika ada sebuah persegipanjang, maka akan ada juga sebuah 

persegipanjang dengan salah satu sisinya lebih panjang dari pada ruas garis tertentu. 

Buktikan! 

 

Teorema Akibat. Jika ada sebuah persegipanjang, maka ada sebuah persegipanjang 

yang dua sisinya yang berdekatan panjangnya masing-masing lebih panjang dari dua 

segmen tertentu. 

Buktikan! 

 

Teorema 3. Jika ada sebuah persegipanjang maka ada persegipanjang dengan panjang 

dua sisi yang berdekatan masing-maing sama dengan XY dan ZW. 

Buktikan! 

 

Teorema 4. Jika ada sebuah persegipanjang maka setiap segitiga siku-siku mempunyai 

jumlah sudut 180o. 

Buktikan! 

 

Teorema 5. Jika ada sebuah persegipanjang, maka setiap segitiga memiliki jumlah 

sudut 180o. 

Buktikan! 

 

Ini merupakan hasil yang agak menyolok. Adanya satu persegipanjang yang 

kecil dengan sisi-sisi yang sangat kecil sekali yang menempati bagian daerah terpencil 

menjamin setiap segitiga yang mungkin (yang dapat dipikirkan) mempunyai jumlah sudut 

180o. karena hal ini merupakan ciri khusus geometri Euclides, kita berusaha 

mengatakan bahwa jika dalam geometri netral terdapat suatu persegipanjang, maka 

geometri itu menjadi geometri Euclides. Pernyataan ini benar, tetapi masih belum 

sepenuhnya ditujukan alasannya. Karena untuk menggolongkan suatu geometri sebagai 

geometri Euclides, kita harus menunjukkan bahwa geometri tersebut memenuhi postulat 

kesejajaran Euclides. Hal ini akan dibahas pada bab berikutnya. 

 

3. Jumlah sudut suatu segitiga. 

Adanya persegipanjang dapat digunakan untuk mempertajam teorema I, teorema 

Saccheri – Legendre tentang jumlah sudut segitiga. Hal ini mudah sekali dilakukan, 
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seperti pada Teorema5, adanya segitiga denan jumlah sudut 1800 adalah ekivalen 

dengan adanya persegipanjang. 

 

Teorema 6. Jika ada sebuah segitiga dengan jumlah sudut 180o, maka akan ada 

sebuah persegipanjang. 

Buktikan! 

 

Akibat 1 Teorema 6. 

Jika ada sebuah segitiga yang mempunyai jumlah sudut 180o, maka setiap segitiga 

mempunyai jumlah sudut 180o. 

Buktikan! 

 

Akibat 2 Teorema 6. 

Jika ada sebuah segitiga yang mempunyai jumlah sudut kurang dari 180o, maka setiap 

segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180o. 

 

Dengan membandingkan teorema akibat 1 dan 2 dari teorema 6, kita amati suatu 

fakta penting yang tidak termuat dalam teorema Saccheri – Legendre. Geometri netral 

adalah “homogen”, dalam arti bahwa semua segitiga mempunyai jumlah sudut 180o, 

atau semua segitiga mempunyai jumlah sudutya kurang dari 180o. Jenis geometri netral 

yang pertama tersebut, sebagaimana yang anda duga, adalah merupakan geometri 

Euclides. Sedangkan yang kedua secara historis muncul sebagai geometri non-

Euclides. Keduanya akan muncul sebagai geometri non-Euclides. Keduanya akan 

dipelajari pada bab yang akan datang. 

 

Proposisi-proposisi Geometri Netral Bidang 

1. Dua garis yang tidak berimpit mempunyai paling banyak satu titik potong. 

2. Setiap segmen garis mempunyai tepat satu titik tengah. 

3. Setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. 

4. Komplemen dari sudut-sudut yang sama adalah sama. 

5. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. 

6. Kongruensi dua segitiga adalah SS – SD – SS, SD – SS – SD, SS – SS – SS. 

7. Jika dua sisi suatu segitiga adalah sama, sudut-sudut di hadapannya sama. 

8. Jika dua sudut suatu segitiga sama, dua sisi di hadapannya sama. 
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9. Hanya ada satu garis yang tegaklurus garis tertentu melalui satu titik pada garis 

tertentu tersebut. 

10. Hanya ada satu garis yang tegaklurus garis tertentu melalui satu titik di luar garis 

tertentu tersebut. 

11. Titik T terletak pada sumbu segmen garis AB jika dan hanya jika TA = TB. 

12. Jika dua sisi suatu segitiga tidak sama, maka sudut-sudut di hadapannya juga 

tidak sama, dan sudut yang lebih besar berhadapan dengan sisi yang lebih 

panjang. 

13. Jika dua sudut suatu segitiga tidak sama, maka sisi-sisi di hadapannya juga tidak 

sama, dan sisi-sisi yang lebih panjang berhadapan dengan sudut yang lebih besar. 

14. Segmen garis terpendek yang menghubungkan sebuah titik dan sebuah garis 

adalah segmen yang tegaklurus. 

15. Jumlah panjang dua sisi lebih besar dari sisi yang ketiga. 

16. Jika dua sisi dari segitiga yang pertama masing-masing sama dengan dua sisi 

dengan dua sisi yang kedua, dan sudut apit segitiga pertama lebih besar dari sudut 

apit segitiga kedua, maka sisi ketiga dari segitiga pertama lebih panjang dari sisi 

ketiga dari segitiga kedua. 

17. Jika dua sisi segitiga yang pertama masing-masing sama dengan dua sisi segitiga 

yang kedua, dan sisi ketiga dari segitiga pertama lebih panjang dari sisi ketiga dari 

segitiga kedua, maka sudut apit dari segitiga pertama lebih besar dari sudut apit 

dari segitiga kedua. 

18. Besar sudut luar suatu segitiga adalah lebih besar dari salah satu sudut dalamnya 

yang tidak bersisian dari salah satu sudut dalamnya yang tidak bersisian dengan 

sudut luar tersebut. 

19. Jumlah dua sudut dari suatu segitiga adalah kurang dari 180o. 

20. Jika dua garis dipotong oleh garis lain dan membentuk sepasang sudut dalam 

berseberangan yang sama dua garis tersebut sejajar. 

21. Dua garis yang tegaklurus pada garis yang sama adalah sejajar. 

22. Sekurang-kurangnya ada satu garis yang sejajar dengan suatu garis tertentu yang 

melalui titik di luar garis tertentu tersebut. 

23. Misalkan garis  melalui titik C yang jaraknya ke pusat lingkaran kurang dari 

panjang jari-jarinya. Maka garis  memotong lingkaran di dua titik. 

24. Sebuah garis merupakan garis singgung lingkaran jika dan hanya jika garis 

tersebut tegaklurus pada ujung jari-jari lingkaran. 
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25. Jika diketahui ∆ ABC dan segmen garis PQ sedemikian hingga PQ = AB, maka 

ada titik R di luar PQ sedemikian hingga ∆ PQR  ∆ ABC. 

26. Sebuah lingkaran dapat digambarkan melalui sebarang segitiga. 

 

    Latihan 

1. Buktikan: Dua segitiga adalah kongruen jika dua sudut dan sisi di hadapan salah 

satu sudut dari dua segitiga yang bersesuaian adalah sama. 

2. Buktikan: dua segitiga siku-siku adalah kongruen jika sisi miring dan salah satu 

kaki segitiga yang satu sama dengan sisi miring dan salah satu kaki segitiga yang 

lain. 

3. Buktikan: Jika dua garis dipotong oleh garis lain dan membentuk sudut dalam 

berseberangan yang sama, maka, kedua garis tersebut mempunyai satu garis 

tegaklurus persekutuan. 

   DEFINISI: Segiempat ABCD disebut segiempat Saccheri jika  

B =C = 90o, dan AB = DC. 

BC disebut sisi alas segiempat Saccheri, AB dan DC disebut sisi 

(kaki) nya dan AD adalah sisi atas (summit) nya, A dan D adalah 

sudut puncaknya. 

4. Buktikan: Sudut-sudut puncak dari segiempat Saccheri adalah sama dan tidak 

tumpul. 

5. Buktikan: Garis yang menghubungkan titik tengah sisi alas segiempat Saccheri 

adalah tegaklurus pada sisi atas dan sisi alasnya. Simpulkan bahwa sisi atas dan 

sisi alas segiempat Saccheri adalah sejajar. 

6. Buktikan: Sumbu sisi alas segiempat Saccheri juga merupakan sumbu sisi 

atasnya. 

 

 

D. Rangkuman 

Dalam geometri Netral berlaku kondisi sebagai berikut. 

1. Jumlah sudut-sudut setiap segitiga kurang atau sama dengan o180 . 

2. Jika ada sebuah segitiga yang mempunyai jumlah sudut 180o, maka setiap 

segitiga mempunyai jumlah sudut 180o. 
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E. Pertanyaan 

1. Buktikan: Dua garis mempunyai satu satu garis tegaklurus persekutuan jika dan 

hanya jika pada salah satu garis tersebut terdapat dua titik yang jaraknya sama 

ke garis yang lain. 

2. Pada segiempat ABCD, diketahui B = C = 90o, buktikan: bahwa AB > DC 

jika dan hanya jika D > A. 

3. Pada segiempat ABCD, diketahui B = C = 90o, buktikan: jika A = D 

maka AB = DC. (Lihat soal no. 8). 

4. Buktikan: Sisi atas segiempat Saccheri lebih besar atau sama dengan sisi 

alasnya. 

5. Buktikan: Segmen garis yang menghubungkan titik tengah sisi atas dan titik 

tengah sisi alas segiempat Saccheri adalah lebih kecil atau sama dengan kaki 

segiempat Saccheri.  

 



23 
 

 

BAB IV 

GEOMETRI LOBACHEVSKY 

 

A. Deskripsi Singkat 

Materi pada bab ini membahas Geometri Lobachevsky yang merupakan bagian 

dari Geometri non Euclid. Diharapkan, mahasiswa dapat memahami dan 

membedakan antara Geometri Euclid, Geometri Netral, dan Lobachevsky. 

 

B. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Dapat memiliki wawasan yang cukup tentang Geometri Lobachevsky dan dapat 

menyelesaikan permasalahan atau soal yang terkait dengan Geometri Lobachevsky. 

 

C. Pengantar Geometri Lobachevsky 

1. Riwayat Singkat 

Nicolai Ivanovitch Lobachevsky (1793 – 1856) adalah seorang profesor 

matematika yang mengajar di Universitas Kazan. Lobachevsky bersama dengan 

Gauss dan Bolyai merupakan tokoh-tokoh yang mengenalkan Geometri Non Euclid. 

Untuk menghormatinya, maka geometri yang dikenalkannya disebut dengan 

Geometri Lobachevsky atau Geometri Hiperbolik. Selain Lobachevsky, ada tokoh 

lain yang menemukan Geometri Non Euclid yang berbeda dengan Lobachevsky, 

yakni Riemann dan geometri temuan Riemann disebut juga dengan Geometri Eliptik. 

Geometri Lobachevsky dapat dikarakteristikkan sebagai salah satu tipe 

Geometri Netral, yang dalam hal ini, setiap segitiga mempunyai jumlah sudut yang 

kurang dari 180
0
. Jadi, teorema-teorema Geometri Netral berlaku untuk Geometri 

Lobachevsky dan mungkin saja akan digunakan dalam pembuktian teorema-

teoremanya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap materi Geometri Netral 

merupakan prasyarat dalam mempelajari Geometri Lobachevsky.  

Untuk mengkarasteristikkan Geometri Lobachevsky, digunakan pula postulat-

postulat Geometri Euclidus, dengan mengganti postulat kesejajaran dengan postulat 

berikut ini. 

2. Postulat Kesejajaran Lobachevsky 

Ada paling sedikit dua garis lurus yang sejajar dengan suatu garis tertentu, di 

mana kedua garis tadi melalui sebuah titik di luar garis tertentu tersebut. 
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Gb. 1 

Gagasan Lobachevsky, Gauss, dan Bolyai adalah sebagai berikut. 

p 1  adalah sinar pertama yang tidak memotong r pada arah kanan. Terlihat bahwa 

sinar-sinar tersebut bergerak berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Maka, 

q 1   adalah sinar terakhir yang tidak memotong r pada arah kiri. Sinar-sinar p 1  dan q 1  

adalah sinar-sinar yang sejajar dengan r (Gb. 1). 

Menurut Lobachevsky, Gauss, dan Bolyai, dua garis dikatakan sejajar jika 

keduanya hampir berpotongan. 

Ilustrasi. 

Perhatikan gambar Gb. 2 berikut ini. 

 

 

AB adalah sebuah talibusur. P 

adalah sebuah titik di dalam 

lingkaran dan berada di luar AB. Kita 

buat tali-tali busur lainnya yang 

melalui P dan tidak memotong AB. 

Pada gambar, tali-tali busur CD, EF, 

GH, dan IJ tidak meotong AB. 

Sedangkan talibusur UV, SB, XY 

berpotongan dengan AB. 

Dengan demikian, CD, EF, GH, dan 

IJ sejajar dengan AB. 

 

r 

p  q  

A 

A 

B 

CC 

EE 

G
G 

I 

S 

U 
X D 

F 

H 

J 

V 
Y 

P 

Gb.2 
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 Jelasnya, Geometri Lobachevsky merupakan salah satu tipe Geometri Netral. 

Da-lam hal ini, teorema-teorema Geometri Netral berlaku untuk Geometri 

Lobachevsky dan akan digunakan dalam pembuktian-pembuktiannya. 

 

3. Teorema Non Metrik 

Teorema non metrik Geometri Lobachevsky (Teorema 1), merupakan suatu 

teorema dasar yang tidak melibatkan ide-ide metrik seperti jarak, ketegaklurusan, 

ataupun luasan. 

Teorema 1 

Sebarang garis berada seluruhnya dalam interior suatu sudut. 

Bukti: 

 

 

 

 

 

 

 

 Misalkan k  suatu garis. Pilih titik P di luar garis k. 

 Berdasarkan postulat kesejajaran Lobachevsky, ada paling sedikit dua garis m 

dan n yang berbeda, yang melalui P dan sejajar k. 

 Garis-garis m dan n memisahkan bidang menjadi 4 daerah, yang masing-

masing daerah merupakan interior dari sudut di titik P. 

 Perhatikan gambar di atas. 

Misalkan daerah-daerah ini sebagai interior APB, APB’, A’PB, dan A’PB’. 

Dalam hal ini, pada garis m titik P terletak di antara A dan A’, sedangkan pada 

garis n, titik P terletak di antara B dan B’. 

 Misalkan Q adalah sebarang titik pada garis k. Karena k tidak memotong m 

atau n maka Q tidak terletak pada m atau n, sehingga Q berada dalam salah 

satu interior. Misalkan Q terletak pada interior A’PB. Persoalannya, di 

manakah k berada? 

 Karena sebarang titik Q berada dalam interior A’PB dan karena k tidak 

memotong sisi PA’ maupun PB, maka k terletak dalam interior A’PB. 

A 

B 

B’ 

A’ 

P 

Q 

m 

n 

k 



26 
 

 

 

Akibat Teorema 1. 

Terdapat tak berhingga banyaknya garis-garis sejajar terhadap sebuah garis 

tertentu, yang dapat dibuat melalui sebuah titik di luar garis tertentu tadi. 

Bukti: 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas. 

 Misalkan k adalah garis yang diketahui dan P adalah titik di luar k yang 

diketahui pula. 

 Berdasarkan postulat kesejajaran Lobachevsky, ada paling sedikit dua garis m 

dan n yang berbeda, yang melalui P dan sejajar k. 

 Misalkan pada garis m, titik P terletak di antara A dan A’, sedangkan pada garis 

n, titik P terletak di antara B dan B’. 

(lihat gambar di atas). Sehinggga diperoleh interior APB, APB’,  

A’PB, dan A’PB’. 

 Karena k tidak memotong PA’ maupun PB maka menurut teorema 1, garis k 

seluruhnya terletak dalam interior A’PB. 

 Tentukan sebarang titik R pada interior dari APB. Dengan demikian garis PR 

termuat seluruhnya dalam interior APB dan A’PB’ serta tidak akan bertemu 

k yang berbeda dalam interior A’PB.  

Jadi PR sejajar k. 

 Karena titik R diambil sebarang, maka berakibat ada garis-garis PR yang 

banyaknya tak terhingga. 

 

4. Dua Segitiga yang Jumlah Sudut-sudutnya Berbeda. 

Jumlah Sudut-sudut Segitiga dalam Geometri Lobachevsky 

A 

B 

B’ 

A’ 

P 

R 

m 

n 

k 
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Teorema 1 menunjukkan bagaimana kedudukan atau sifat-sifat non metrik dalam 

geometri non Euclides berbeda dengan pemikiran-pemikiran Euclides. Teorema 2 di 

bawah ini, akan menunjukkan jumlah sudut-sudut dalam segitiga yang terjadi 

karena adanya perubahan postulat kesejajaran. 

Sebelumnya akan dibahas 2 lemma berikut ini. 

Lemma 1 

Jumlah dua sudut suatu segitiga kurang dari atau sama dengan besar sudut luar 

yang tidak bersisian dengan keduanya. 

Bukti: 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan ∆ ABC di atas. 

Akan dibuktikan 2CBA   

Berdasarkan teorema Saccheri-Legendre (teorema 1 Geometri Netral) diperoleh: 

)1...(..................................................1801

oCBA   

oCCCC 180 sehingga ,suplemen  2112   

)2.(..........180 21 CC o   

Dari (1) dan (2) diperoleh: 

oo CBA 180180 2   

2CBA  . 

Catatan  

BA   adalah jumlah dua sudut ABC. 

2C  adalah sudut luar yang tidak bersisian dengan A  dan B . 

Lemma 2 

Misalkan k suatau garis, P suatu titik yang tidak terletak pada k dan Q suatu titik 

pada k. Misalkan diberikan sisi PQ, maka terdapat sebuah titik R pada k di sebelah 

kanan sisi PQ sedemikian hingga PRQ sekecil yang diinginkan. 

A 

2 1 

B 

C 
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Bukti: 

 

 

 

 

 

 

 Misalkan a adalah sebarang sudut (tidak dipersoalkan bagaimana kecilnya), 

 Akan ditunjukkan bahwa terdapat titik R pada k, di sebelah kanan sisi PQ 

sedemikian hingga aPRQ  . 

 Kita susun barisan sudut: 

...,   ,   , 321 QPRQPRQPR   

Setiap sudut tidak lebih besar dari setengah sudut yang mendahuluinya. 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Misalkan R1 adalah titik pada k, di kanan sisi PQ sedemikian hingga PQQR 
1  

Tarik garis 1PR , maka 1PQR  sama kaki dan 

111 bQPRQPR   

Misalkan b adalah sudut luar dari 1PQR  pada titik sudut Q. 

Berdasarkan Lemma 1, diperoleh: 

bbbb  111 2  

Sehingga: 

)1........(........................................
2

1
1 bb   

Selanjutnya dibuat lagi 121 PRRR  , maka 21RPR sama kaki. 

Akibatnya: 222121 bQPRPRRPRR  . 

Berdasarkan lemma 1 maka: 

Q 

  

P 

R 

k 

P 

b1 b2 
b3 

b 

R1 Q R2 R3 

b1 b3 
b2 k 
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12121 bPRRPRR   

      122 bbb   

             12
2

1
bb   

Dengan menggunakan (1) diperoleh: 

bbbb
212

2

1

2

1
.

2

1

2

1
  

Bila proses di atas diulangi sebanyak n kali, maka diperoleh titik nR pada k, di 

sebelah kanan sisi PQ  sedemikian hingga: 

bQPRb
nnn

2

1
  

Pilih n cukup besar, maka b
n2

1
 semakin kecil, sehingga: 

ab
n


2

1
, a = sudut kecil yang diketahui. 

Dengan mengambil nRR  , maka lemma 2 di atas dipenuhi. 

 

Teorema 2 

Ada sebuah segitiga yang jumlah sudut-sudutnya kurang dari o180 . 

Bukti: 

 

 

 

 

 

 

 

o Misalnya ditentukan garis l dan titik P di luar garis l. Diperoleh garis m yang 

melalui P dan sejajar l. Misalkan PQ tegak lurus l di Q dan tegak lurus m di P. 

o Menurut postulat kesejajaran Lobachevsky, ada garis lain n yang melalui P 

sejajar l. Salah satu sudut yang dibentuk n dengan PQ adalah lancip. 

o Ambil titik X pada n sehingga QPX  lancip. 

Y 

X 

P 

Q R 

n 

m 

l 

 

90o -  
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Ambil titik Y pada m sehingga aXPY   maka aQPX o  90 . 

o Berdasarkan lemma 2, ambil titik R pada l yang sepihak dengan X terhadap PQ 

sehingga aPRQ . 

Perhatikan PQR : 

 oPQR 90  

aQRP  

aRPQ o  90  + 

oRPQQRPPQR 180 . 

 

Teorema 3 

Jumlah sudut-sudut setiap segitiga kurang dari o180 . 

Bukti: 

o Akibat 2 teorema 6 dalam geometri netral: 

Jika ada sebuah segitiga yang jumlah sudutnya kurang dari o180  maka setiap 

segitiga jumlah sudut-sudutnya kurang dari o180  .............................(1) 

o Teorema 2 geometri Lobachevsky yang mengatakan: 

”Ada sebuah segitiga yang jumlah sudutnya kurang dari o180 .........(2) 

Berdasarkan (1) dan (2) maka jumlah sudut setiap segitiga kurang dari o180 . 

Akibat dari teorema 3: 

Akibat 1. 

Jumlah sudut-sudut setiap segiempat kurang dari o360 . 

Bukti: 

 Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

A 

D 

B 

C 1 
2 2 

1 
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Akan dibuktikan bahwa bahwa 
oDCBA 360 . 

o Hubungkan titik A dan C 

o Menurut teorema 3 maka: 

oCBA 18011   

oCDA 18022   

o Sehingga diperoleh: 

        
oCBA 18011   

oCDA 18022          + 

oCCDBAA 3602121   

Jadi 
oCDBA 360 . 

 

Akibat 2.  

Tidak ada persegipanjang. 

Bukti:  

Pada definisi persegipanjang dalam geometri netral mengatakan: 

Suatu segiempat disebut persegipanjang apabila setiap sudutnya adalah sudut siku-

siku. 

Hal ini berarti bahwa jumlah sudut-sudut segiempat harus sama dengan 
o360 . 

Bertentangan dengan akibat 1. 

Jadi tidak ada persegipanjang 

Konsekuensi logis dari seluruh postulat dan teorema di atas dapat digunakan untuk 

membuktikan bahwa ada dua segitiga yang jumlah besar sudut-sudutnya berbeda. 

Untuk membuktikan pernyataan di atas, maka pernyataan di atas dimodifikasi 

dalam bentuk soal. 

Soal  

Buktikan bahwa ada dua segitiga yang jumlah sudut-sudutnya berbeda. 

Bukti: 

 
Perhatikan gambar di samping kanan: 

 

A 

C 

B 

D 
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Misalkan jumlah sudut-sudut aABC   

              jumlah besar sudut-sudut bACD   

3)  teorema1(Akibat                   360oba   

ba o  360  

Misalkan 
ob 180 , maka: 

  
oa 180  atau 

oa 180  atau 
oa 180 . 

Dalam hal ini 
oa 180  dan 

oa 180 tak mungkin terjadi, karena bertentangan 

dengan teorema 3. 

Jadi, 
oa 180  dan 

ob 180 . Akibatnya, diperoleh 3 kemungkinan nilai, yaitu: 

  ba   atau ba   atau ba  . 

Jadi, bila ba   atau ba   maka ada dua segitiga yang jumlah sudut-sudutnya 

berbeda. 

 
5. Kesebangunan Segitiga 

 Berdasarkan postulat dan teorema-teorema yang telah diuraikan, maka 

postulat/teorema di atas dapat diterapkan dalam menunjukkan tidak adanya segitiga-

segitiga yang sebangun dan kelancipan sudut atas segiempat Saccheri. 

Dalam geometri Lobachevsky, tidak ditemui segitiga-segitiga yang sebangun 

melainkan segitiga-segitiga yang kongkruen. 

Teorema 4 

Dua segitiga adalah kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama. 

Bukti: 

o Misalkan teorema tersebut salah. 

Berarti ada dua segitiga, sebut 111dan   CBAABC  , sehingga 1AA  , 

1BB  , dan 1CC   tetapi kedua segitiga tersebut tidak kongruen. 

Berarti 11BAAB  ,  11CAAC  , dan 11CBBC   

Akibatnya dapat diambil 11BAAB   dan 11CAAC   
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o  Selanjutnya tentukan titik 2B  pada AB  dan 2C  pada AC , sehingga 211 ABBA 

, dan 211 ACCA  , sehingga 11122 CBACAB  . 

 

 

 

 

 

 

 

o Perhatikan 22111 dan   CABCBA   

CBACC

BCABB





221

221
 

Selanjutnya: 

 

C

BACCCB o





0

2222

180                 

180
 

Perhatikan segiempat B2C2CB 

CBCBCBCCBBBC oo  1801802222  

oCBCCBBBC 3602222  . 

Hal ini bertentangan dengan akibat 1 teorema 3, yakni bahwa jumlah sudut-sudut 

setiap segiempat kurang dari o360 . 

Analog untuk 11BAAB   dan 11CAAC   

Jadi yang mungkin adalah 2ABAB   dan 2ACAC  , atau 

AA  ,  BB  2 ,  dan CC  2 . 

Jadi 22CABABC   dan 11122 CBACAB  , maka 111 CBAABC  . 

Terbukti bahwa kedua segitiga kongruen. 

6. Kelancipan Sudut Atas pada Segiempat Saccheri 

Penerapan lain dari postulat dan teorema ynag telah dibahas dapat pula untuk 

membuktikan bahwa sudut atas segiempat Saccheri adalah lancip. Segiempat 

B

CABBBC o





180                 

180 2222

B1 

A1 

C1 
C2 

C B 

A 

B2 
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Sacheri adalah suatu segiempat sudut-sudut alasnya siku-siku dan sisi-sisi 

tegaknya sama panjang. 

Teorema 5: 

Sudut atas segiempat Saccheri adalah lancip. 

Bukti: 

Diketahui: Segiempat Saccheri ABCD 

BCAD

BA o



 90
 

Buktikan: D  dan C  lancip. 

 
Bukti 

 

 Akan dibuktikan dahulu bahwa D  = C . 

 
 
 
 
 
 
 

Lihat ABCDAB  dan    

         akibatnya                                 )(

                                  90

ACBDberimpitABAB

ABCDABBA

BCAD

o







 

 

Lihat BCDACD  dan    

        BCDADC akibatnya                             )(

                            )(DC







dibuktikanBDAC

BCDACDberimpitDC

BCAD

 

 
 
 

 Berdasarkan akibat 1 teorema 3: 

o

ooo

o

DC

BADC

DCBA

180                  

)180 (sebab       360180       

360







 

 

 Karena DC   maka: 

A 

C D 

B 

A 

C D 

B 
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o

o

DC

DC

90           

18022




 

Jadi lancip   dan  DC  . 

 

7. Teori Luas Lobachevsky 

     Ukuran luas dalam Geometri Lobachevsky berbeda dengan Geometri 

Euclides yang menggunakan satuan luas persegi. Perlu diingat bahwa, persegi tidak 

ada dalam Geometri Lobachevsky. Untuk penyederhanaan, pada bab ini akan 

dibahas pada luas segitiga saja. Dalam Geometri Euclides, luas segitiga merupakan 

fungsi yang memasangkan setiap segitiga dengan bilangan real tertentu yang 

nilainya sama dengan setengah dari hasil kali antara alas dengan tinggi segitiga 

tersebut dan yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 

1) Kepositifan 

Setiap segitiga ditentukan secara tunggal oleh bilangan positif yang dinamakan 

luasnya. 

2) Invariansi terhadap kongruensi 

Segitiga-segitiga yang kongruen memiliki luas yang sama. 

3) Sifat-sifat aditif (penambahan) 

Jika segitiga S dibelah menjadi segitiga  S 1  dan S 2  maka luas S adalah jumlah 

luas S 1  dan S 2 . 

Sekarang, bagaimanakah dengan luas segitiga pada Geometri Non Euclides? 

 

Definisi 

Suatu fungsi yang memasangkan setiap segitiga dengan bilangan real tertentu 

sedemikian hingga sifat 1), 2), dan 3) di atas terpenuhi, maka fungsi tersebut 

dinamakan fungsi luas atau ukuran luas untuk segitiga. Jika   adalah fungsi 

semacam itu, dan ABC adalah segitiga, maka  (ABC) menyatakan suatu nilai yang 

dipasangkan oleh   dengan segitiga ABC, dan disebut luas atau ukuran luas 

segitiga ABC yang ditetapkan oleh  . 

Kita lanjutkan dengan mengamati sifat aditif 3) dari fungsi luas, yang dapat 

dikembangkan sampai sejumlah suku-suku yang berhingga. 
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Definisi: Defect ∆ ABC adalah 180 – (A + B + C). Di sini, A , B, dan 

C diambil dari besar derajat dari sudut-sudut yang dimaksud. Jadi, defect suatu 

segitiga adalah bilangan real dan bukan bilangan derajat. 

Defect suatu segitiga dalam Geometri Non Euclides, berlaku seperti pengukuran 

luas dalam Geometri Euclides. 

 

    Latihan 

Kerjakan soal berikut dengan benar, dengan memakai Lembar Kegiatan seperti 

ditulis dalam butir D di bawah. 

1. Buktikan, jumlah sudut-sudut setiap segitiga kurang dari o180 . 

2. Buktikan bahwa ada dua segitiga yang jumlah sudut-sudutnya berbeda. 

3. Buktikan sudut atas segiempat Saccheri adalah lancip. 

 

     Lembar Kegiatan 

     Kerjakan soal pada butir soal C dengan menggunakan Lembar Kegiatan berikut. 

No. Soal Pengerjaan 

1. 

 

2. 

 

Buktikan, jumlah sudut-sudut 

setiap segitiga kurang dari o180 . 

dst 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

D. Rangkuman 

1. Dalam geometri Lobachevsky berlaku kondisi sebagai berikut. 

Jumlah sudut-sudut setiap segitiga kurang dari o180 . 

Bukti: 

o Akibat 2 teorema 6 dalam geometri netral: 

Jika ada sebuah segitiga yang jumlah sudutnya kurang dari o180  maka setiap 

segitiga jumlah sudut-sudutnya kurang dari o180  .............................(1) 

o Teorema 2 geometri Lobachevsky yang mengatakan: 

”Ada sebuah segitiga yang jumlah sudutnya kurang dari o180 .........(2) 

Berdasarkan (1) dan (2) maka jumlah sudut setiap segitiga kurang dari o180 . 
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2. Defect ∆ ABC adalah 180 – (A + B + C). Di sini, A , B, dan C 

diambil dari besar derajat dari sudut-sudut yang dimaksud. Jadi, defect suatu 

segitiga adalah bilangan real dan bukan bilangan derajat. 

Defect suatu segitiga dalam Geometri Non Euclides, berlaku seperti pengukuran 

luas dalam Geometri Euclides. 

 

E. Pertanyaan 

1. Berdasarkan Geometri Lobachevsky, buktikan bahwa: 

 a. Ada sebuah segitiga yang jumlah sudutnya lebih kecil dari 180o. 

 b. Jumlah sudut sebarang segitiga lebih kecil dari 180o. 

 

2. Diketahui segiempat Saccheri PQRS. PQ = RS, Q = R = 90
0
. 

a. Jika A pertengahan PS dan B pertengahan QR buktikan AB   PS dan  

    AB   QR. 

b. Buktikan PS // QR. 

 

3. Diketahui 2 garis l dan g yang sejajar. Titik-titik P, Q, dan R yang berbeda, terletak 

pada garis l. Buktikan bahwa jarak titik P, Q, dan R ke garis g tidak sama. 

 

4. Given: Quadrilaterals PQRS and KLMN. If  P = Q = 90
0
,  K =  L = 90

0
,  

SP = QR, and NK = LM. And then  S = N, R= M, and RS = MN, prove 

that both quadrilaterals are congruent. 

 

5. Given  KLM and PQR, K = P,  L = Q, and M = R. Prove that 

KLM is congruent to PQR. 
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Glosarium 
 
Geometri Euclid, geometri yang didasarkan atas temuan dan buku Euclides. 

Jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 1800. 

Geometri Netral, geometri yang didasarkan atas jawaban terhadap kelemahan temuan 

dan buku Euclides. 

 Jumlah sudut dalam sebuah segitiga kurang atau sama dengan 1800. 

Geometri Lobachevsky, geometri yang juga didasarkan atas jawaban terhadap 

kelemahan temuan dan buku Euclides. 

 Jumlah sudut dalam sebuah segitiga kurang dari 1800. 
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