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BAB IV  

ISOMETRI 

 

 Telah kita lihat sebelumnya bahwa suatu pencerminan atau refleksi pada 

sebuah garis  g adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak atau juga 

dinamakan suatu isometric. Kecuali untuk mengawetkan jarak antara dua titik. 

Suatu Isometri memiliki sifat-sifat berikut : 

Teorema 4.1  

 i. Sebuah Isometri Bersifat : 

a. Memetakan garis menjadi garis 

b. Mengawetkan besarnya sudut antara dua garis 

c. Mengawetkan kesejajaran dua garis 

Bukti  : 

Andaikan g sebuah garis dan T suatu Isometri. 

Kita akan membuktikan bahwa T(g) = h adalah suatu garis juga. 

 B  B’ 

 

           g  Gambar 4.1 h’   

 

Ambil A h’ dan B  h’. Maka A’ = T(A) h. B’ = T(B) h : 

Dela A’  dan B’ ada suatu garis misalkan h’. 

Akan kita buktikan h’ = h. 

Untuk ini akan dibuktikan h’ h dan h h’ . 



Bukti h’  h   

Ambil x’   Oleh karena bidang kita adalah bidang Euclides, kita andaikan 

(A’ = B’). artinya A’X’ + X’B’ = A’B’ . Oleh karena T suatu Isometri, jadi suatu 

Transformasi maka ada X sehingga T(X) = X’ dan oleh karena T suatu Isometri  

maka AX = A’ X’ begitu pula XB = X’B’, jadi pula AX+XB = AB. 

 Ini berarti bahwa A.X.B segaris pada g   

Ini berarti lagi bahwa X’ = T(X)  h. 

Sehingga h’ bukti serupa berlaku untuk posisi X’ dengan (X’ h’ B’ ) 

atau (h’ B’ X’ ) 

 

Bukti  h  h’ 

Ambil Y  h. 

Maka ada Y  g sehingga T(Y) = Y dengan Y misalnya (A Y B). 

Artinya Y  g dan AY + YB = AB. Oleh karena T sebuah Isometri maka h’Y = hY.   

Y’B = YB.  A’B’=AB . Sehingga A’Y + Y’B = A’B’. 

Ini berarti bahwa h’ . Y . B’ segaris. Yaitu garis yang melalui A’ dan B’  maka Y  h’. 

jadi haruslah h h’. 

Bukti serupa berlaku untuk keadaan (Y A B) atau (A B Y).  

Sehingga h = h’. Jadi kalau g sebuah garis maka h = T(g) adalah sebuah garis. 

 

 

 



Ambil sebuah  

         A                 A’ 

     

    B                       C                 B’                      C’ 

Gambar 4.2 

Andaikan A’ = T(A) . B’ = T(B). C’ = T(C). 

Menurut (a) maka   A’      B’    dan    B’      C’   adalah garis lurus. 

Oleh karena = BA  maka   sedangkan  

A’ B’ = AB.B’C’=BC. C’A’= CA, sehingga aABC & 

 

Sehingga suatu Isometri mengawetkan besarnya sebuah sudut. 

 

C)          a        b             a’       b’  

                             

Gambar 4.3 

 

Kita harus memperlihatkan bahwa a’ // b’. Anadaikan a’ memotong b’ disebuah 

titik p’ jadi P’  dan p  Oleh karena T sebuah Transformasi maka ada p 

sehingga T(P) = P dengan      P Ini berarti bahwa a memotong b di 

P : jadi bertentangan denagn yang diketahui bahwa a  

 

 

 

 



Contoh Soal : 

1.   Diketahui garis t. 

a) Lukislah sebuah  sehingga Mt ( ) =  

(artinya : Oleh Mt .  dan hasil refleksi pada t berimpit) 

b) Lukislah sebuah lingkaran yang berimpit dengan petanya oleh Mt  

c) Lukislah sebuah segi empat yang berimpit dengan petanya oleh Mt. 

 

2.   Diketahui garis-garis g, h, dan h’ sehingga h’ = Mt (h). Apakah ungkapan-

ungkapan di bawah ini benar ? 

a) Jika h’ // h, maka h // g. 

b) Jika h’ = h maka h = g. 

c) Jika h’ maka A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penyelesaian : 

1. a)       

        A              A’ 

 

 

 

     B   C         B’             C’ 

     t 

    berimpit dengan refleksi     

 

 b) Sebuah lingkaran yang berimpit dengan petanya oleh Mt 

 

 

     

 

 

     t 

c) Segi empat yang berimpit dengan petanya oleh Mt 

             A          B               B’        A’ 

 

 

 C           D             D’         C’ 

     t 

 
          K 
 

 
K’ 



2.  Dik : garis-garis g, h, dan h’ sehingga h’ = M t (h). Apakah ungkapan-

ungkapan di Dit : Apakah ungkapan-ungkapan dibawah ini benar ? 

 a)   Jika h’ // h, maka h // g. 

b) Jika h’ = h maka h = g. 

c) Jika h’ maka A  

Jawab : 

a)  Jika h’ // h, maka h // g. pernyataannya Benar, karena telah kita ketahui bahwa 

terdapat garis-garis g, h, dan h’ sehingga h’ = M t (h). maka h’ // h // g. 

b) Jika h’ = h maka h = g, pernyataannya Salah, karena jika h’ = h maka h  g, 

telah kita ketahui bahwa h // g dan bukan h = g, jadi pernyataan tersebut Salah. 

c) Jika h’ maka A , pernyataannya Salah, karena jika h’  

maka A bukan anggota h, karena A bukan hanya terdapat pada h saja tapi juga 

pada h’, jadi pernyataan tersebut Salah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*) Isometri Langsung dan Isometri Lawan 
 

Misal ada suatu transformasi yang mengawetkan segitiga ABC pada 

segitiga A1 B1 C1  misalnya sebuah pencerminan pada garis g. 

Tampak bahwa apabila pada segita ABC, urutan keliling adalah A 

adalah berlawanan dengan putaran jarum jam, maka pada petanya 

yaitu segitiga A1 B1 C1, urutan keliling A1  B1  C1  adalah sesuai dengan 

putaran jarum jam.  

Pada pernyataan tersebut diatas ada juga suatu Isometri, yaitu suatu rotasi 

(putaran) mengelilingi sebuah titik O. 

Kelak akan dibicarakan lebih mendalam tentang rotasi ini. Disini dikemukakan 

sekedar sebagai contoh. Kalau pada segitiga ABC urutan keliling A  

adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam maka pada petanya yaitu 

pada segitiga A2 B2 C2 urutan keliling   A2  B2  C2 tetap berlawanan dengan 

putaran jarum jam. 

 Untuk membahas lebih lanjut fenomena isometri di atas, kita perkenalkan 

konsep orientasi tiga titik yang tak segaris. 

Andaikan (P1 . P2 . P3) ganda tiga titik yang tak segaris. Maka melalui P1 . P2 . dan 

P3 ada tepat satu lingkaran I. Kita dapat mengelilingi I  misalnya dari P1 kemudian 

sampai di P2 . P3 dan akhirnya kembali ke P1. Apabila arah keliling ini sesuai 

dengan putaran jarum jam, maka dikatakan bahwa ganda lima titik (P1 . P2 . P3) 

memiliki orientasi yang sesuai dengan putaran jarum jam (atau orientasi yang 

negative). Apabila arah keliling itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam, 



maka dikatakan bahwa ganda tiga titik (P1 . P2 . P3) memiliki orientasi yang 

berlawanan dengan putaran arah jarum jam (atau orientasi yang positif). 

Definisi : 

1) Suatu Transformasi T mengawetkan suatu orientasi apabila untuk setiap 

tiga titik yang tak segaris (P1 . P2 . P3) orientasinya sama dengan ganda (P1 . 

P2 . P3) dengan  

P1 = T(P1). P2 = T(P2). P3 = T(P3). 

2) Suatu Transformasi T membalik suatu orientasi apabila untuk setiap tiga 

titik yang tak segaris (P1 . P2 . P3) orientasinya tidak sama dengan orientasi 

peta-petanya  

(P’1 . P’2 . P’3) dengan P’1 = T(P1). P’2 = T(P2). P’3 = T(P3). 

Definisi ; Suatu Transformasi dinamakan langsung  apabila Transformasi itu 

mengawetkan orientasi. : Suatu Transformasi dinamakan transformasi lawan 

apabila transformasi itu mengubah orientasi. Salah satu sifat yang penting dalam 

geometri transformasi ialah : 

Teorema 4.2 : Setiap refleksi pada garis adalah suatu isometric lawan 

Teorema ini tanpa bukti. 

Tidak setiap Isometri adalah Isometri lawan, seperti pada penjelasan kita di 

atas,disitu Isometrinya dijelasin (yaitu rotasi pada titik 0) adalah sebuah Isometri 

langsung. 

Oleh karena itu dapat kita kemukakan teorema berikut, tanpa bukti yaitu  

Teorema 4.2 : Setiap Isometri adalah sebuah Isometri langsung atau sebuah 

Isometri lawan. 



BAB V 

HASIL KALI TRANSFORMASI 

 

Andaikan T1 , T2 , T3 transformasi-transformasi. Kita dapat menyusun terlebih 

dahulu hasil kali T2   T1  kemudian dikalikan dengan T3 . Untuk hasilkali 

Transformasi ini kita tulis sebagai T3 (T2. T1). 

Jadi andaikan P = T1 (P). P’ = T2 (P’). P” = T3 (P”) 

Maka  [T3 (T2 T1) )(P) = T3 (T2 T1(P)] 

 =  T3 (T2 (T1(1))] 

 = T3(T2 (P’)] 

 = T3 (P”) = P” 

Kita juga dapat mengalikan sebagai berilut : 

 (T3 T2) T1 ) (P’) = (T3 T2) T1 ) (P’)] 

  = (T3 T2)(P’) 

  =  T3 (T2(P)] 

  = T3 (P”) = P”  

 

Jadi hasil kali transformasi bersifat asosiatif. Kita dapat juga mengatakan bahwa  
  T3 (T2 T1) = (T3 T2) T1 = T3 T2 T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh : 

@ -  Diketahui sebuah segitiga ABC , tentukan ” ! 

Jawab : 

 

            A     A’     A” 

 

 

 

       
       B    C                   B’                C’ B”        C” 
    t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas : 

1) Tentukan koordinat-koordinat titik  P pada sumbu-X, sehingga 

 Diketahui bahwa A = (0,3) dan B = (6,5) 

2) R adalah suatu transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P(x,y) sebagai 

R(P)=(-y,x) 

a) Selidiki apakah R suatu Isometri 

b) Jika R sebuah Isometri, apakah Isometri langsung atau Isometri lawan ? 

c) Terangkan secara geometri bagaimana R memetakan sebuah titik P pada 

petanya. 

3) Diketahui g // h dan titik-titik P,Q tidak pada g maupun h. 

a) Lukislah P” = Kg Kh (P) dan Q” = Kg Kh (Q) 

b) Bentuk apakah segi empat PP”Q”Q ? 

c) Buktikan pendapat anda 

 

 

 

 


