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Abstrak—Unsur-unsur dari geometri adalah titik, garis dan bidang. Bangun datar 

beserta sifat-sifatnya sudah di kenal di ruang Euclid. Dalam ruang bernorma yang 

merupakan perluasan dari ruang Euclid juga sudah didefinisikan sudut dan 

keortogonalan vector-vektor di ruang tersebut [1]. Oleh karena itu, pada makalah ini 

kami mengkaji konsep bangun datar segitiga beserta sifat-sifatnya pada ruang 

bernorma 

Kata kunci: Ruang Bernorma, Segitiga 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Geometri adalah salah satu dari ilmu yang tertua, pada abad  ke-3 geometri mengalami kemajuan yang 

cukup signifikan yaitu tentang bentuk aksiomatik oleh Euclid, yang hasilnya berpengaruh untuk beberapa 

abad berikutnya. Penggunaan awal geometri dimulai pada peradapan Mesir kuno dan Babilonia. 

Kebanyakan geometri Mesir kuno dan Babilonia terbatas hanya pada perhitungan panjang segmen-segmen 

garis, luas, dan volume.  

Thales (640-546 SM) manandai awal dari sebuah era kemajuan matematika yang mengembangkan 

pembuktian deduktif sebagai alasan logis yang dapat diterima. Euclid (300 SM) telah memperkenalkan 

geometri secara lengkap seperti yang telah diajarkan di tingkat Sekolah tingkat Dasar, Menengah dan 

Tinggi. Gunawan [1] dalam penelitiannya telah mendefinisikan tentang keortogonalan dalam ruang 

bernorma yaitu  Ortogonal P  dan Ortogonal I, dan sudah dibuktikan bahwa dalam ruang hasil kali dalam 

kedua  orthogonal tersebut eqivalen dengan ortogonal biasa. Bangun datar segitiga beserta sifat-sifatnya 

sudah di kenal di ruang Euclid R
n
 serta kita dapat menginterprestaskan bangun tersebut  dengan mudah 

dalam R
2
. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana memperkenalkan 

(mendefinisikan) bangun datar segitiga dan membuktikan sifat-sifatnya pada ruang bernorma yang 

merupakan perumuman dari ruang hasil kali dalam.  

  

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah pengkajian literatur terutama tentang sudut, dan 

keortogonalan dalam ruang Euclid dan pada ruang hasil kali dalam, kemudian menentukan sifat-sifat 

bangun datar segitiga di ruang bernorma dan membuktikan kebenaran teorema sifat-sifat bangun datar di 

ruang bernorma. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Definisi 1 ([2])  
Misalkan V  himpunan tak kosong. Ruang vektor V atas lapangan F adalah himpunan vektor-vektor yang 

dilengkapi dengan operasi penjumlahan vektor, yang dinotasikan dengan (+), dan perkalian skalar (.) 

yang memenuhi sifat-sifat berikut ini : 

1.       grup komutatif. 

2. Untuk setiap       dan        berlaku : 

(i)       

(ii)               
(iii)                 

(iv)                 

(v)      , dengan     adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian.  
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Definisi 2 ([3]) 

Suatu norm pada ruang vektor V adalah fungsi yang bernilai real pada V, dinotasikan    , yang memenuhi 

sifat-sifat sebagai berikut : 

1)                

2)             

3)                           
4)                              
untuk sebarang vektor x, y di V dan suatu skalar α 

Ruang vektor V yang dilengkapi dengan norm     disebut sebagai ruang bernorma dan dinotasikan 

sebagai          
 

 

Teorema  1 ([4]) 

Untuk setiap               berlaku :                     (1) 

 

Teorema  2 ([5]) 

Dalam setiap segitiga sebarang dengan sisi a, b, dan c, rasio sisi dengan besar sudut di hadapannya adalah 

konstan, yaitu :  

      
     

 
 

     

 
 

     

 
       (2) 

Dengan  ,  , dan   berturut-turut adalah sudut dihadapan sisi a, b, dan c  

 

Definisi 3   

Misalkan V ruang vector bernorma. Untuk sebarang a, b, c  V\{0}, didefinisikan segitiga  [a,b,c] 

adalah {a,b,c} yang memenuhi sifat a + c = b.  

 

Akibat dari a + c = b , [a,b,c] mempunyai  (a, b),  (a,-c), dan  (b,c) dengan   

  (a, c) +  (a,-c) +  (b,c) =    

 

 

Definisi 4  

Misalkan vektor a, b  V, maka besar  (a, b) didefinisikan  sebagai :  

                     
              

       
       (3) 

       

   

Akibat 3  

Jika  (a, b) = 
 

 
 , maka                      (4) 

dan dinotasikan       

 

Toerema 4 

Diberikan sebarang  [a,b,c], maka a, b, c memenuhi sifat 

                            
          

   
 

          

   
 

         

   
       (5) 

 

Dengan D = 
                          

          
  

 

Bukti : 

Untuk sudut  (a,b)   

Berdasarkan definisi 4, maka           
             

       
     (6) 

 

dari (1), dengan mensubtitusi    dengan  (a,b), diperoleh :  
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Sehingga  

                                        
  

                                           
                          

 
   

                    
         

   
 

                          

             
       (7) 

 

Untuk sudut  (a, -c)  

  

Berdasarkan definisi 4, maka            
             

        
     (8) 

 

dari (1), dengan mensubtitusi    dengan  (a,-c), diperoleh :  

  

                  
             

        
 
 

    

                                                         
             

        
 
 

  

                                                         

                                                           

                                                                          
Sehingga  

                                              

                                                                              

                                                   
             

 
 
 

   

                                             
                          

 
   

                    
          

   
 

                          

             
       (9) 

 

Untuk sudut  (b,c) 

  

Berdasarkan definisi 4, maka           
             

       
     (10) 

dari (1), dengan mensubtitusi    dengan  (b,c), diperoleh : 
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Sehingga  

                                                                                   

                                                                                    

                                                     
             

 
 
 

   

                                          
                          

 
   

                          
         

   
 

                          

             
       (11) 

Berdasarkan (7), (9), dan (11), diperoleh : 

         

   
 

          

   
 

         

   
 

                          

          
  

     

Akibat 5 

Diberikan sebarang  [a,b,c], maka luas  [a,b,c] adalah    

          
                          

 
       (12) 

Bukti  

     L = 
 

 
                

 = 
                          

 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, telah didefinisikan segitiga dan sudut antara dua vektor pada ruang 

bernorma, dari definisi tersebut dapat dibuktikan bahwa nilai konstan aturan sinus pada ruang bernorma 

adalah 
         

   
 

          

   
 

         

   
 

                          

          
 dan luas segitiga pada ruang 

bernorma           
                          

 
.  

Pada kajian lebih lanjut dapat dibuktikan sifat-sifat elementer lainnya seperti, garis cevian, garis bagi, 

garis berat, dan garis tinggi. 
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