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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Posisi lintang dan bujur menentukan letak suatu lokasi di 

permukaan bumi, dimana lokasi tersebut memiliki lintang dan bujur 

tempat yang berbeda. Garis lintang adalah garis yang melintang membagi 

bola bumi (globe) menjadi dua, yaitu bagian utara dan bagian selatan garis 

khatulistiwa. Titik di utara garis katulistiwa dinamakan Lintang Utara 

sedangkan titik di selatan katulistiwa dinamakan Lintang Selatan. Garis 

Lintang menandakan perbedaan zona iklim di bumi. Garis Bujur adalah 

garis yang membujur, membagi bola bumi menjadi dua, yaitu bagian barat 

dan timur. Garis tersebut menghubungkan ke dua kutub dan melewati kota 

Greenwich, Inggris. Titik di barat bujur 0° dinamakan Bujur Barat 

sedangkan titik di timur 0° dinamakan Bujur Timur.  

Posisi lintang dan bujur ditentukan dengan menggunakan alat 

seperti GPS (Global Positioning System) dan peta, atau mengakses situs 

online Qiblalocator atau Google Earth, selain itu dapat dilakukan pula 

dengan mengamati tinggi matahari yang kemudian dilanjutkan dengan 

perhitungan matematika, untuk mengetahui asal proses perhitungan dan 

penentuan posisi lintang dan bujur tempat. Manfaat dari penentuan posisi 

lintang dan bujur tidak hanya untuk menentukan lokasi tempat di 

permukaan bumi, tetapi dapat juga membantu dalam proses navigasi 
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ketika kehilangan arah seperti yang dilakukan oleh para pelaut, selain hal 

tersebut penentuan posisi lintang dan bujur tempat membantu dalam 

proses penentuan arah kiblat dan penempatan solar cell agar fungsi dari 

solar cell itu sendiri lebih maksimal. 

Teori segitiga bola dapat digunakan untuk menghitung dan 

menentukan posisi lintang dan bujur tempat. Segitiga bola merupakan 

istilah lain untuk trigonometri bola (spherical trigonometri). Segitiga bola 

merupakan ilmu matematika yang digunakan untuk menentukan posisi 

benda langit pada permukaan yang tidak datar seperti bola langit yaitu 

menggunakan garis lengkungan (busur) (Azhari, 2004:20). 

Segitiga bola terjadi jika tiga buah lingkaran besar pada permukaan 

sebuah bola saling berpotongan. Ketiga titik potong merupakan titik-titik 

sudut dengan sisi-sisinya yang berhadapan dengan sudut-sudut segitiga 

bola tersebut. Dari sudut-sudut dan sisi-sisi segitiga bola dapat ditentukan 

penurunan rumus-rumus pokok untuk suatu segitiga bola yang 

menunjukkan unsur-unsur yang terdapat pada segitiga bola (Ali, 1997:83). 

Sebelum menghitung dan menentukan posisi lintang dan bujur 

tempat, dilakukan pengamatan terhadap posisi matahari. Dari hasil 

pengamatan akan diperoleh tinggi matahari, dimana dari data ini akan 

digunakan untuk menghitung waktu kulminasi, selain tinggi matahari 

diperoleh pula data waktu penelitian yang digunakan untuk menghitung 

sudut waktu matahari. Selain data tersebut, perlu diketahui deklinasi 

matahari dan perata waktu. Setelah semuanya diketahui, proses 
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perhitungan dengan rumus-rumus dari segitiga bola dapat dilakukan dan 

posisi lintang dan bujur tempat dapat ditentukan.  

Teori segitiga bola akan digunakan untuk menghitung dan 

menentukan posisi lintang dan bujur tempat di beberapa daerah di 

kabupaten Banyumas.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengaplikasikan 

perhitungan segitiga bola dalam menentukan posisi lintang dan bujur 

tempat berdasarkan pengamatan tinggi matahari ? 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan 

perhitungan segitiga bola dalam menentukan posisi lintang dan bujur 

tempat berdasarkan pengamatan tinggi matahari. 

 

D. Manfaat 

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Masyarakat 

Mengetahui proses perhitungan dan penentuan posisi lintang dan bujur 

tempat dengan aplikasi perhitungan segitiga bola 
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2. Bagi Program Studi Pendidikan Matematika 

 Memberikan tambahan informasi mengenai aplikasi segitiga bola yaitu 

dalam menentukan posisi lintang dan bujur tempat 

3. Bagi Program Studi Pendidikan Geografi 

Memberikan informasi mengenai alternatif lain dalam menentukan 

posisi lintang dan bujur tempat 
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