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Dalam geometri bidang atau geometri dimensi-2 perhatian kita pada dua 

dimensi, yaitu dimensi-1 dan dimensi-2. Ketika kita mempelajarinya, imajinasi kita 

pada selembar kertas tipis yang terhampar tak terbatas. Dalam geometri bidang, setiap 

objek geometri terdapat pada sebuah bidang. Sedangkan dalam geometri ruang atau 

geometri dimensi-3 imajinasi kita tidak hanya pada selembar kertas tersebut, namun 

juga ruang yang terbuka tak terbatas. Dalam geometri ruang, setiap objek geometri 

terdapat dalam suatu bidang atau lebih, dan dalam sebuang ruang. Alam yang luasnya 

tak-berhingga, tempat kita hidup, merupakan ruang yang dimaksud. Ruangan yang 

Anda tempati untuk mengikuti kuliah merupakan ruang yang terbatas.  

Aksioma-aksioma, definisi-definisi, teorema-teorema, dan corollary-corollary 

dalam bagian berikut merupakan lanjutan dari geometri bidang. Aksioma-aksioma, 

definisi-definisi, teorema-teorema, dan corollary-corollary  dalam geometri bidang 

berlaku juga dalam geometri ruang. Beberapa aksioma, definisi, teorema yang 

sebelumnya Anda kenal dilengkapi dalam bagian ini.  

Sebuah titik, sebuah garis, sebuah bidang, sebuah ruasgaris, sebuah sinargaris, 

sebuah sudut, perlu Anda bayangkan: bahwa mereka ada dalam ruang. Begitu juga 

semua segi-n dan lingkaran. Satu atau lebih dari satu buah titik, satu atau lebih dari 

satu buah garis, satu atau lebih dari satu buah bidang, satu atau lebih dari satu buah 

ruasgaris, satu atau lebih dari satu buah sinargaris, satu atau lebih dari satu buah sudut, 

perlu Anda bayangkan: bahwa mereka ada dalam ruang dan tertuang dalam satu atau 

lebih dari satu bidang. Begitu juga satu atau lebih dari satu segi-n dan satu atau lebih 

dari satu lingkaran. 

Alat peraga mungkin Anda perlukan dalam mempelajari geometri ruang. 

Teknik konstruksi atau lukisan geometri yang pernah Anda pelajari akan terkembang 

melalui bahasan dalam bagian ini. 

 

 

A.   Titik, Garis, dan Bidang dalam Ruang 

 

Definisi 1 (Space) 

Ruang (space) adalah himpunan semua titik. 

 

Definisi 2 (coplanar) 

Titik-titik dikatakan koplanar (coplanar) atau sebidang jika dan hanya jika 

ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. 

                             D 

 

      C      B 

 

        A   

Gambar R-1 

  

Titik-titik yang tak-sebidang dikatakan: titik-titik non-koplanar. 

Nama sebuah bidang menggunakan huruf Yunani: , , , , , , , , , , , dan 

sebagainya. Dapat juga menggunakan huruf kapital.  

Huruf-huruf 

Alphabetic   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Yunani 
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Aksioma 25 (Tripod Aksioma/Postulat) 

Sebarang tiga buah titik terletak pada sekurang-kurangnya satu bidang. 

Sebarang tiga buah titik non-kolinear terletak pada tepat satu buah bidang. 

 

Aksioma 26 

a. Setiap bidang memuat sekurang-kurangnya tiga buah titik non-kolinear. 

b. Ruang memuat sekurang-kurangnya empat buah titik non-koplanar. 

 

Aksioma 27 

Jika dua buah titik sebidang, maka garis yang memuat kedua titik tersebut 

terletak pada bidang tersebut. 

 

Aksioma 27 dapat juga dikatakan: 

Jika dua buah titik pada suatu garis terletak pada suatu bidang, maka garis 

tersebut terletak pada bidang tersebut. 

 

Dalam bentuk simbol, Aksioma 27 kita tulis:          (A, B  g)  (A, B )  g  

 

Cobalah Anda berimajinasi dengan bantuan daun pintu dan tembok (dinding) yang 

memuatnya untuk memahami Aksioma 27 tersebut. Dapat juga menggunakan buku 

yang Anda buka 2 buah halaman. 

Aksioma 28  

Perpotongan dua buah bidang yang berbeda adalah sebuah garis. 

 

 

 
Gambar R-2 

 

Teorema 1 

Jika sebuah garis memotong sebuah bidang yang tidak memuat garis 

tersebut, maka perpotongan keduanya adalah tepat sebuah titik. 
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Teorema 2 

Jika terdapat sebuah garis dan sebuah titik tidak pada garis tersebut, maka 

keduanya terletak pada satu bidang. 

 

Teorema 3  

Jika dua buah garis berbeda berpotongan, maka keduanya terletak pada 

tepat satu bidang. 

 

 

 

 

 

Gambar R-3 

 

Apakah pernyataan berikut bernilai benar ? 

Jika dua buah garis berbeda saling sejajar, maka keduanya terletak pada 

tepat satu bidang. 

 

Definisi 3 

Suatu himpunan dikatakan suatu himpunan konveks jika dan hanya jika 

untuk setiap dua buah titik dalam himpunan tersebut, ruasgaris yang 

berujung-ujung kedua titik tersebut merupakan himpunan bagian (subset) 

dari himpunan tersebut. 

 

Pikirkan :  

a. Apakah sebuah garis merupakan himpunan konveks ? 

b. Apakah sebuah bidang merupakan himpunan konveks ? 

c. Dengan Definisi 3, bagaimana keberlakuan  Aksioma 10 pada Geometri 

Bidang ? 

 

Perhatikan kembali Definisi 11 dan Aksioma 10, untuk memahami Aksioma 29 berikut! 

 

Aksioma 29 

Sebarang garis memisahkan sebarang bidang yang memuatnya kedalam 

tiga buah himpunan konveks: dua buah setengah-bidang dan sebarang garis 

tersebut, sedemikian, sehingga jika P terletak pada setengah bidang 

pertama dan Q terletak pada setengah bidang kedua, maka PQ  memotong 

garis tersebut. 

Gambar R-4                  
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Aksioma 30 

Sebarang bidang memisahkan ruang kedalam tiga buah himpunan konveks: 

dua buah setengah-ruang dan sebarang bidang tersebut, sedemikian, 

sehingga  

jika P terletak pada setengah-ruang pertama dan Q terletak pada 

setengah-ruang kedua, maka PQ  memotong bidang tersebut. 

 

Gambar R-5                 

 

Definisi 4 (face) 

Sebuah face (permukaan) adalah sebuah bidang yang membagi ruang 

menjadi dua buah setengah-ruang, permukaan tersebut bukan bagian dari 

kedua setengah-ruang tersebut. 

 

Bidang  pada Gambar R-5  tersebut merupakan sebuah permukaan. 

Apakah setiap bidang merupakan suatu permukaan ? 

 

Definisi 5 (Ketegaklurusan garis dan bidang) 

Sebuah garis g dan sebuah bidang  dikatakan saling tegaklurus pada titik 

P; dengan P = g   , jika dan hanya jika setiap garis pada   yang melalui 

P tegaklurus terhadap g. 

 

Garis g dan bidang  saling tegaklurus atau garis g tegaklurus terhadap bidang   atau 

bidang   tegaklurus terhadap garis g, dilambangkan dengan: g  
 

 

 

Teorema 4 

Jika dua buah titik A dan B berjarak 

sama dari dua buah titik P dan Q, 

maka setiap titik pada AB  berjarak 

sama terhadap titik P dan Q. 

 

 
Gambar R-6 

 

Keberadaan Teorema 4 tersebut, bagaimanakah dengan keberadaan Teorema 32 

dalam Geometri Bidang ? 
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Gambar R-7 

 

Teorema 5 

Jika sebuah garis tegaklurus terhadap setiap dari dua buah garis yang 

berpotongan; pada titik sekutunya, maka sebuah garis tersebut tegaklurus 

terhadap bidang yang memuat dua garis yang berpotongan tersebut. 

 

Teorema 6 

Jika setiap titik dari tiga buah titik non-kolinear pada suatu bidang berjarak 

sama dari dua buah titik yang tidak terletak pada bidang tersebut, maka 

setiap titik pada bidang tersebut berjarak sama dari kedua titik tersebut. 

 

Teorema 7 

Jika suatu titik terletak pada suatu garis, maka ada tepat satu bidang yang 

memuat titik tersebut dan tegaklurus terhadap garis tersebut. 

 

Teorema 8 

Jika suatu bidang  tegaklurus terhadap suatu garis l di titik P, maka setiap 

garis yang tegaklurus terhadap garis l di titik P terletak pada bidang . 

 

Teorema 9 

Jika  suatu bidang dan A suatu titik pada , maka ada tepat satu garis 

yang tegaklurus terhadap   melalui A. 

 

Eksistensi yang dimaksudkan Teorema 9 digambarkan berikut! 

 

 
Gambar R-8 

 

Definisi 6 

Suatu bidang dikatakan sebagai bidang-bisektor-tegaklurus dari suatu 

ruasgaris, jika dan hanya jika bidang tersebut tegaklurus terhadap ruasgaris 

tersebut di titik tengah ruasgaris tersebut. 
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Pada Gambar R-9: Bidang  tegaklurus terhadap RS  di titik M. Titik M merupakan  

titik-tengah dari RS . Bidang  disebut bidang-bisektor-tegaklurus dari RS .  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar R-9 
 

 

Keberadaan Definisi 6 tersebut memberi kekhususan suatu bisektor suatu ruasgaris. 

Perhatikan kembali Definisi 20 dan Definisi 49 pada Geometri Bidang. 

 

Teorema 10 

Suatu titik terletak pada suatu bidang-bisektor-tegaklurus dari suatu 

ruasgaris, jika dan hanya jika suatu titik tersebut berjarak sama dari ujung-

ujung ruasgaris tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar R-10 

 
 

 

Teorema 11 

Bidang-bisektor-tegaklurus suatu ruasgaris adalah himpunan semua titik 

berjarak sama dari ujung-ujung ruasgaris tersebut. 

 

Teorema 12 

Jika dua buah garis masing-masing tegaklurus terletak pada suatu bidang  

yang sama, maka kedua garis tersebut koplanar. 

 

Definisi 7 (Kesejajaran dan bersilangan garis-garis) 

Dua buah garis berbeda dikatakan saling sejajar jika dan hanya jika 

keduanya koplanar dan tidak berpotongan.  

Dua buah garis berbeda dikatakan saling bersilangan jika dan hanya jika 

keduanya non-koplanar. 

 

Kesejajaran dua buah garis dalam Definisi 7 melengkapi Definisi 35 dalam Geometri 

Bidang. 
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Gambar R-11                       

 

Teorema 13 

Jika dua buah garis berbeda saling sejajar, maka keduanya terletak pada 

tepat satu bidang. 

 

Teorema 14 

Jika dua buah garis koplanar dan keduanya tegaklurus terhadap suatu garis 

yang sama, maka keduanya saling sejajar. 

 

Definisi 8 (Kesejajaran garis-garis dan bidang-bidang dalam ruang) 

Dua buah bidang berbeda, atau suatu bidang dan suatu garis, dikatakan 

saling sejajar, jika keduanya tidak berpotongan. 

 

 

                 Gambar R-12 

 

Bidang  dan bidang  yang saling sejajar dilambangkan dengan . Bidang  dan 

garis g yang saling sejajar, dilambangkan dengan g . 

 

  

Gambar R-13 

 

 

Teorema 15 

Jika sebuah bidang memotong dua 

buah bidang yang saling sejajar, 

maka perpotongannya adalah dua 

buah garis yang saling sejajar. 
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Teorema 16 

Jika suatu garis tegaklurus 

terhadap salah satu dari dua buah 

bidang yang saling sejajar, maka 

garis tersebut tegaklurus terhadap 

bidang yang kedua. 

 

Teorema 17 

Jika dua buah bidang, masing-

masing tegaklurus terhadap 

suatu garis yang sama, maka 

kedua bidang tersebut saling 

sejajar. 

 

 
Gambar R-14 

 
Gambar R-15 

 

 

Corollary 1 (Transitifitas kesejajaran bidang-bidang) 

Jika dua buah bidang,masing-masing sejajar 

terhadap suatu bidang ketiga, maka kedua 

bidang tersebut saling sejajar. 

 

 

 

Teorema 18 

Jika dua buah garis tegaklurus terhadap suatu bidang yang sama, maka 

kedua garis tersebut saling sejajar. 

 

Corollary 2 

Jika suatu bidang tegaklurus terhadap salah satu dari dua buah garis yang 

saling sejajar, maka bidang tersebut tegaklurus terhadap garis yang kedua. 

 

Corollary 3 (Transitifitas kesejajaran garis-garis) 

Jika dua buah garis, masing-masing sejajar terhadap suatu garis ketiga, 

maka keduanya saling sejajar. 

 

Teorema 19 

Dua buah bidang yang saling sejajar, dimanapun keduanya berjarak sama. 

 Definisi 9 (Sudut dihedral, rusuk, permukaan, bidang-sisi) 

Suatu sudut-dihedral adalah gabungan dari sebuah garis dan duah buah 

setengah-bidang-non-koplanar yang sekutunya garis tersebut. Garis 

tersebut dinamakan rusuk dari sudut-dihedral. Gabungan rusuk dan 

sebuah setengah-bidang tersebut dinamakan sebuah bidang-sisi dari 

sudut-dihedral. 
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                                    R 

                                                 P 

                                            

                                                       Sudut-dihedral yang digambarkan ini 

dinamakan 

SPQR    

                                 S  

                                                  Q 

                              

 

Gambar R-16 

 

 

Dengan bantuan Definisi 15, Definisi 29, dan Definisi 31 pada Geometri Bidang, 

Cobalah Anda definisikan: 

 Interior sudut-dihedral; 

 Eksterior sudut-dihedral; 

 Pelurus sudut-dihedral; 

 Penyiku sudut-dihedral. 

 

 

Ukuran sudut dan sudut-dihedral-siku-siku dikemukakan berikut! 

 

Definisi 10 (Sudut-bidang) 

Melalui sebarang titik pada rusuk dari suatu sudut-dihedral terdapat sebuah 

bidang yang melaluinya dan tegaklurus terhadap rusuk tersebut. 

Perpotongan bidang tersebut dengan setiap bidang-sisi sudut-dihedral 

tersebut berupa sebuah sinargaris yang berpangkal sama pada sebarang titik 

tersebut. Sudut yang dibentuk oleh kedua sinargaris tersebut dinamakan 

sudut-bidang dari sudut-dihedral tersebut. 

 

 

                                     R 

                                                     P 

 

                                          B         C 

                                                      

                                    A 

                                                     Q 

                                S 

 

Gambar R-17 

Jika PQ  adalah rusuknya dan titik-titik 

A, B berbeda pada setengah-bidang 

berbeda, maka sudut-dihedral tersebut 

dinamakan 

APQBatauBPQA . 
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Empat buah sudut-dihedral yang 

dibentuk oleh dua buah bidang 

yang berpotongan seperti    

Gambar R-18, yaitu 

…………...............………..........……

…..........………….................………

….................………….................…

……….................…………............... 

 

  
                                            R 

                                                       P 

                                                                        D         

                                                                     

                                               B  

                                                             C 

                                                A            E 

 

                                                       Q 

                                      S                                   

 

Gambar R-18 

 

Pada Gambar R-18 terdapat 2 pasang sudut-dihedral yang saling bertolakbelakang, 

yaitu..................... ………..........………..........………..........……….......... 

 

Teorema 20 

Sebarang dua sudut-bidang pada suatu sudut-dihedral saling kongruen. 

Gambar R-19                  

 

Definisi 11  (Ukuran sudut-dihedral, sudut-dihedral-siku-siku, dan 

ketegaklurusan dua bidang) 

Ukuran suatu sudut-dihedral adalah bilangan real yang merupakan ukuran 

sebarang sudut-bidang pada sudut-dihedral tersebut.  

Jika semua sudut-bidang pada sudut-dihedral berupa sudut siku-siku, maka 

sudut-dihedral tersebut dinamakan sudut-dihedral-siku-siku.  

Jika dua bidang membentuk sudut-dihedral-siku-siku, maka kedua bidang 

tersebut dikatakan saling tegaklurus. 

 

 
Gambar R-20      

 

Definisi 12 

Dua buah bidang berpotongan tegak lurus jika dan 

hanya jika keduanya memuat sudut-dihedral-siku-siku. 

Bidang  dan  yang berpotongan tegaklurus, dilambangkan: “  “. 
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Teorema 21 

Jika suatu garis tegaklurus terhadap suatu 

bidang, maka setiap bidang yang memuat 

garis tersebut tegaklurus terhadap bidang 

yang diketahui. 
Gambar R-21  

Gambar R-22  

 

Corollary 4 

Jika suatu garis tegaklurus terhadap suatu 

bidang, maka sebarang bidang yang melalui 

garis tersebut tegaklurus terhadap bidang yang 

diketahui. 

 

Corollary 5 

Jika dua buah bidang saling tegaklurus, maka 

sebarang garis pada kedua bidang tersebut yang 

tegaklurus terhadap garis perpotongan kedua bidang 

tersebut, tegaklurus terhadap bidang yang lain. 
  

Gambar R-23     

Teorema 22 

Jika dua buah bidang yang berpotongan masing-masing tegaklurus 

terhadap suatu bidang ketiga, maka perpotongan dua bidang tersebut 

tegaklurus terhadap bidang ketiga. 

 

Definisi 13 (Jarak suatu bidang dari suatu titik eksternal) 

Jarak ke suatu bidang dari suatu titik eksternal adalah panjang ruasgaris 

tegaklurus dari titik eksternal ke bidang tersebut. 

 

Titik A eksternal terhadap bidang  artinya titik A tidak terletak pada bidang  , atau 

titik A di luar bidang . 

 

Definisi 14 

Untuk sebarang garis g dan suatu titik P di luar g, titik perpotongan g dan 

garis melalui P yang tegaklurus g disebut titik-kaki-ketegaklurusan dari P 

ke g. 

 

Teorema 23 

Ruasgaris terpendek ke suatu bidang dari suatu titik eksternal adalah 

ruasgaris tegaklurus. 

 

Bagaimanakah cara menentukan jarak dua buah bidang yang saling sejajar ? 

 

Definisi 15 (Proyeksi suatu titik) 

Proyeksi suatu titik ke suatu bidang adalah kaki-ketegaklurusan dari titik 

tersebut ke bidang tersebut. 

 

Definisi 16 (Proyeksi suatu garis) 

Proyeksi suatu garis ke suatu bidang adalah himpunan titik-titik yang 

proyeksinya ke bidang tersebut dari titik-titik pada garis tersebut. 
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Teorema 24 

Proyeksi suatu garis ke suatu bidang adalah sebuah garis, jika  bukan, maka 

garis dan bidang tersebut saling tegaklurus. 

 

Teorema 25 

Jika g adalah suatu garis dan P suatu titik tidak pada g, maka ada tepat satu 

bidang yang tegaklurus terhadap g yang memuat P. 

 

Teorema 26 

Jika   suatu bidang dan A suatu titik tidak pada , maka ada tepat satu 

garis yang tegaklurus terhadap  yang memuat A. 

 

Teorema 27 

Misalkan  suatu bidang dan P suatu titik tidak pada . Misalkan PF  

dan dua buah titik berbeda A dan B pada .  

Jika AF > BF, maka AP > BP. 
 


