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KEGIATAN BELAJAR II 

SUDUT ANTARA GARIS DAN BIDANG 

 

A. Pengantar 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 2 (ii) mana yang dimaksud sudut antara garis g dan bidang H? Sudut antara g 

dengan h1, h2, h3, atau garis g dengan garis lainnya, yang umumnya tidak sama besar satu dengan 

lainnya? 

Pada KB 1 telah disepakati bahwa sudut antara dua unsur sudut terkecil antara dua sinar garis 

yang bersangkutan dengan dua unsur ruang (garis-garis, garis-bidang, bidang-bidang) yang 

tersebut. Jika unsurnya adalah bidang, maka yang mewakili adalah garis yang terletak pada 

bidang tersebut. Jadi sudut antara sebuah garis g dan sebuah bidang H dapat digambarkan 

sebagai sudut antara garis g dan sebuah garis pada bidang H yang mewakili bidang H tersebut 

sedemikian sehingga sudutnya adalah yang terkecil.    

Berikut akan disampaikan sudut antara dua unsur ruang yang mungkin, yaitu antara sebuah garis 

dan sebuah bidang. 

B. Garis Tidak Tegak Lurus Bidang 
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Jika Gambar 2.1 (i) disederhanakan, maka dapat digambarkan sebagai sebuah garis (g) yang 

menembus bidang (H). Ada tak berhingga garis pada bidang H, digambarkan sebagian dari 

padanya pada Gambar 2.2 (ii). Misal garis g menembus bidang H di titik T, dan garis-garis pada 

bidang H yang melalui titik T adalah garis-garis h1, h2, h3, h4, ..., hn, (n → ∞) maka besar sudut 

antara garis g dan garis-garis h1, h2, h3, ..., hn berturut-turut α1, α2, α3, α4,..., αn, dapat diukur. 

Bagaimanakah besar sudut-sudut tersebut? (Coba lakukan beberapa di antaranya, misal untuk 

garis g dapat digunakan pensil dan bidangnya adalah meja). 

Untuk memberikan nilai besar sudut antara dua unsur ruang seperti telah dijelaskan pada 

Pengantar, dipilih ukuran terkecilnya. Dalam hal ini sudut yang dimaksud adalah sudut terkecil 

antara garis g dan garis-garis hi (i = 1, 2, 3, ... , n). Karena itu maka besar sudut antara garis a dan 

bidang H, dengan a tidak tegak lurus H, ditentukan oleh besar sudut antara garis a dan a′ yang 

merupakan proyeksi garis a pada bidang H. 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 2.2 (i), A dan B pada garis a. Proyeksi A pada H adalah A′ = A, proyeksi B pada H 

adalah B′, sehingga hasil proyeksi garis a pada H yaitu a′ adalah garis 
↔

'AB . Sudut antara garis a 

dan H = sudut antara a dan a′ yaitu α.  

Jika pada bidang pemroyeksi dibuat garis k║a (Gambar 2.2 (ii)), maka k′ = a′. Untuk 

menggambarkan besar sudut antara k dan a′, dalam hal titik tembusnya tidak tampak, dapat 

digambar garis a′′║a′ pada bidang pemroyeksi sehingga besar sudut antara garis k dan bidang H 

dapat diwakili oleh α′, yaitu ∠(k, a′′). 
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C. Garis Tegaklurus Bidang 

1. Pengertian 

Seorang tukang bangunan menggunakan unting-unting untuk memeriksa tegak (vertikal) atau 

tidaknya tiang. Bagaimana indikatornya bahwa sebuah tiang dinyatakan telah berdiri tegak?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman di atas mempermudah kita dalam menerima definisi berikut: 

 

Garis a dikatakan tegak lurus bidang H, jika garis a 

tegaklurus pada semua garis pada bidang H. 

 

Perhatikan Gambar 2.3 (ii). Garis-garis g ⊥ a1, g ⊥ a2, g ⊥ a3, …dengan a1, a2, a3, … pada bidang H 

⇒ g ⊥ H? 

Pertanyaan: 

Bagaimana menjelaskan hal di atas jika ditinjau dari konsep dasar tentang sudut terkecil sebagai 

ukuran sudut antara garis dan bidang? 

Karena dua garis berpotongan menentukan keberadaan sebuah bidang (melalui 2 garis 

berpotongan dapat dibuat tepat sebuah bidang), maka: 

 

 Jika garis g tegak lurus pada dua buah garis berpotongan 

pada bidang H, maka garis g ⊥⊥⊥⊥ H. 
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2. Sifat Ketegaklurusan 

Misalkan garis g ⊥ H dan g memotong H di titik P. Jika sebarang garis an melalui P, maka g ⊥ an. 

Untuk sebarang n, setiap garis bn pada bidang bidang H pastilah sejajar dengan salah satu dari garis 

an, karenanya maka g ⊥ bn.  Dengan kata lain: 

 

Jika garis g ⊥⊥⊥⊥ bidang H, maka g tegaklurus pada 

setiap garis pada bidang H. 

 

Karena sebuah bidang H tertentu oleh adanya dua garis berpotongan yang terletak pada bidang H, 

maka dapat pula dinyatakan: 

 

Jika garis a dan b dua garis berpotongan pada 

bidang H, dan diketahui bahwa pula bahwa garis g 

⊥⊥⊥⊥ a dan g ⊥⊥⊥⊥ b maka garis g ⊥⊥⊥⊥ bidang H. 

 

Contoh 1 

 T.ABCD adalah sebuah limas segi-4 beraturan (Gambar 2.4): 

AB = 6 cm, tinggi limas = 6 cm. Tentukan sin 

∠(
↔
TC , ABCD)   

 

Sebelum menjawab pertanyaan di atas perlu 

diingat bahwa: 

 

Limas beraturan adalah limas yang alasnya segi-n beraturan dan proyeksi puncak limas ke alas 

berimpit dengan pusat (lingkaran dalam/luar) segi-n beraturan tersebut. 

Dalam hal limas segi-4 beraturan, alasnya adalah segi-4 beraturan, yaitu sebuah persegi. Pusat 

bidang alasnya adalah titik potong kedua diagonal alas. 

 

Jawab:  

M = proyeksi T pada bidang ABCD dan C = proyeksi T pada bidang ABCD 

Gambar 2.4 
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Jadi proyeksi TC pada bidang ABCD adalah MC  sehingga  ∠(
↔
TC , ABCD) = ∠TCM;  

 MC = 
2

1 AC = 
2

1  × 6√2 cm = 3√2 cm. 

 TC = 
22 MCTM +  = ( )22 236 + = 541836 =+ = 3√6 (cm) 

sin ∠TCM = 
TC

TM
 = 

63

6
 = 3

1√6.   

Jadi sin ∠(
↔
TC , ABCD) = 3

1√6. 

 

Contoh 2 

Perhatikan Gambar 2.5.  

(1)   Menjelaskan bahwa  rusuk AE  tegak lurus 

bidang EFGH? 

EFGH persegi ⇒ AE ⊥ EF  

ADHE persegi ⇒ AE ⊥ EH  

maka AE  tegak lurus lurus bidang pemuat EF  dan EH , yaitu bidang EFGH. 

Jadi AE   ⊥ bidang EFGH. 

(1) Menjelaskan bahwa CE  ⊥ FH  

EFGH persegi  ⇒ EG  ⊥ FH  (diagonal persegi berpotongan tegak lurus) (*) 

Dari (1) AE ⊥ EFGH ⇒ AE  tegak lurus semua garis pada EFGH 

 FH  pada EFGH 

 ⇒ AE  ⊥ FH  (**) 

Dari (*) dan (**)FH  tegak lurus bidang pemuat  EG  dan AE . 

Maka FH ⊥ bidang ACGE 

 CE  pada ACGE 

(2) Dengan cara seperti (2) dapat diperoleh bahwa  AH  ⊥ CDEF, sehingga AH  ⊥ CE  atau 

CE ⊥ AH . 

(3) Dari (2) dan (3): CE ⊥FH  dan CE ⊥ AH  sehingga CE  ⊥ bidang AFH. 
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Latihan 2 

Untuk no. 1-3, gunakan gambar kubus 
ABCD

EFGH
 

pada gambar di samping. 

 

 

1. Garis-garis berpotongan manakah yang dapat digunakan untuk menyatakan besar sudut 

antara garis dan bidang berikut? 

a.  
↔
EC  dan bidang AFH b.  

↔
BF  dan bidang AFH  c.  

↔
QG  dan bidang ABCD   

d. 
↔
FG  dan ABFE   e.  

↔
HF  dan bidang ABFE,  f.   

↔
AH  dan EFGH  

g.  
↔
EG  dan BDG h. 

↔
CS  dan AFH 

2. Berapakah besar kosinus sudut antara garis dan bidang pada soal No. 1? 

3. T.ABCD adalah sebuah limas beraturan. AB = 10 cm, dan TA = 13 cm. Berapakah besar 

kosinus sudut antara: 

a. rusuk tegak dan alas limas. 

b. TP  dan bidang alas, jika P adalah titik tengah BC  

4. Pada kubus ABCD.EFGH, buktikan bahwa 

a. AG  ⊥ FH  

b. AG  ⊥ bidang CFH 

c. Bidang CFH dan BDE membagi tegak lurus AG  menjadi tiga sama panjang. 
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Bahan Diskusi  

1. Perhatikan gambar menara Pisa. Berdasar gambar tersebut dapatkah dinyatakan ukuran 

kemiringan menara Pisa? Jika dapat diukur, berapa derajat kemiringan menara, dan 

bagaimana mengukurnya? Jika tidak, berikan alasannya. 

2. Pada KB 2 dituliskan: 

.....yang dimaksud adalah sudut terkecil antara garis g garis-garis hi (i = 1, 2, 3, ... , n). Karena itu 

maka besar sudut antara garis a dan bidang H, dengan a tidak tegak lurus H, ditentukan oleh 

besar sudut antara garis a dan a′ yang merupakan proyeksi garis a pada bidang H. 

Beri penjelasan mengapa sudut terkecil yang dimaksud sebagai sudut antara garis a dan 

bidang H adalah sudut antara garis a garis a′ yang merupakan proyeksi garis a pada 

bidang H? 
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Daftar Lambang dan Makna/Membacanya. 

 

Lambang membaca/artinya 

n ∈ N n anggota himpunan bilangan asli 

(N = himpunan bilangan asli) 

|| Sejajar 

||  tidak sejajar 

# sama dan sejajar 

⊥ Tegaklurus 

AB  ruas garis AB 

→
AB  

sinar AB 

↔
AB  

garis AB (panjang tak berhingga) 

AB panjang AB ;  

AB = 2 cm maksudnya panjang ruas garis AB adalah 

2 cm. 

∠BAC sudut BAC 

m∠BAC besar sudut BAC 

∆ABC segitiga ABC 

≠ tidak sama dengan 

≅ sama dan sebangun; kongruen 

∼ Sebangun 

 


