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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Geometri dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata geo yang artinya 

bumi, dan metron yang artinya pengukuran yaitu cabang matematika yang 

mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, 

ukuran-ukurannya dan hubungannya satu sama lain. Geometri sudah muncul 

sejak abad 6 SM secara independen di sejumlah budaya sebagai pengetahuan 

praktis tentang panjang, luas, maupun volume. Perkembangan selanjutnya 

oleh Euclid dimasukkan ke dalam bentuk aksiomatik pada abad 3 SM dan 

masih berkembang hingga sekarang. 

Peran geometri pada munculnya ilmu kalkulus pada abad ke-17 juga tak 

kalah penting. Rene Descartes yang mengenalkan koordinat, berkolaborasi 

dengan aljabar merupakan tahap baru geometri kala itu. Oleh karena itu, 

kurva-kurva geometris sudah bisa diwakili secara analitis menggunakan 

fungsi dan persamaan. Salah satu contohnya adalah pada pembahasan irisan 

suatu bidang datar dengan bidang kerucut. 

Irisan bidang datar dengan bidang kerucut sudah dipelajari sejak abad 

ke-2 SM oleh Apollonius, seorang matematikawan Yunani. Bidang kerucut 

adalah bidang yang terjadi bila sebuah garis lurus g digerakkan secara tetap 

melalui suatu titik tertentu (puncak kerucut) dan selalu memotong suatu garis 

lengkung tertentu (garis lengkung dasar kerucut). Dalam memahami geometri 
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irisan bidang datar dengan bidang kerucut, bidang kerucut yang dimaksud 

adalah bidang kerucut lingkaran tegak yaitu bidang kerucut dengan alas 

lingkaran dan dianggap memiliki dua kulit yang membentang tak terbatas di 

kedua arah. Irisan yang dihasilkan berupa garis lurus, lingkaran, elips, 

parabola, dan hiperbola. Selanjutnya, irisan tersebut dituangkan ke dalam 

persamaan dimensi dua sebagai garis lengkung derajat dua di R
2
.  

Selain itu, Suryadi (1984) pernah membahas irisan bidang datar dengan 

bola dengan irisan berupa titik dan lingkaran. Namun, sampai saat ini belum 

ada pembahasan secara rinci mengenai irisan bidang datar dengan bidang 

kuadratis yang lain. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, 

bagaimana bentuk irisan bidang datar dengan bangun-bangun seperti 

elipsoida, hiperboloida, tabung eliptik, tabung lingkaran tegak, tabung 

parabolik, tabung hiperbolik, tabung lingkaran tegak, maupun pada 

paraboloid. Apakah irisannya memiliki karakteristik yang sama dengan irisan 

kerucut atau irisan bola. Apakah mungkin memberikan hasil yang berbeda. 

Berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian kali ini akan 

diselidiki bagaimana bentuk irisan bidang datar dengan bidang kuadratis yang 

lain. Banyaknya jenis-jenis bidang kuadratis tidak memungkinkan untuk 

dibahas dalam satu penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian 

pada irisan bidang datar dengan tabung lingkaran tegak dengan tinggi tak 

terbatas. 
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B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah  

1) Bagaimana bentuk umum irisan bidang datar dengan konikoida.  

2) Bagaimana bentuk irisan bidang datar dengan tabung lingkaran tegak. 

3) Bagaimana gambar grafik irisan bidang datar dengan tabung lingkaran 

tegak. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian hanya dibatasi pada tabung lingkaran tegak dengan tinggi tak 

terbatas. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah  

1) Menyelidiki bentuk umum irisan bidang datar dengan konikoida.  

2) Menyelidiki bentuk-bentuk irisan bidang datar dengan tabung lingakaran 

tegak. 

3) Memperoleh gambar grafik irisan bidang datar dengan tabung lingkaran 

tegak di R
2
. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Mengetahui bentuk umum irisan bidang datar dengan konikoida. 

2. Mengetahui bentuk-bentuk irisan bidang datar dengan tabung lingkaran 

tegak. 

3. Mendapatkan tambahan referensi mengenai irisan bidang datar dengan 

tabung lingkaran tegak. 
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