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ABSTRAK 

Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus pada dasarnya merupakan suatu teorema yang 

berlaku pada segitiga. Beberapa peneliti telah mengembangkan pada segiempat dan segilima. 

Dalam penelitian ini Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus dikembangkan pada segienam 

konveks dan tidak konveks dalam empat kasus. Kasus satu Teorema Menelaus pada segienam 

konveks menunjukkan kolinearitas enam buah titik yang dua buah titiknya berada pada segienam 

dan empat buah titiknya lagi berada pada perpanjangan sisi lainnya, kasus kedua Teorema 
Menelaus pada segienam tidak konveks menunjukkan kolinearitas enam buah titik yang empat 

buah titiknya berada pada segienam dan dua buah titiknya lagi berada  pada perpanjangan sisi 

lainnya, kasus ketiga Teorema Transversal Menelaus pada segienam konveks menunjukkan 

kolinearitas enam buah titik yang seluruhnya berada pada perpanjangan sisi-sisi segienam konveks 

dan kasus keempat Teorema Transversal Menelaus yang menunjukkan kolinearitas enam buah titik 

yang seluruhnya berada pada perpanjangan sisi segienam tidak konveks. Selanjutnya proses ini 

dimulai dengan pengkontruksian segienam konveks dan tidak konveks menggunakan aplikasi 

Geogebra. Pembuktian Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus dilakukan dengan 

menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

keenam titik yang berada pada sisi-sisi atau perpanjangan sisi-sisi segienam konveks dan tidak 

konveks adalah segaris. 

Kata kunci: Segitiga, Teorema Menelaus, Transversal Menelaus, segienam konveks, segienam 

tidak konveks, segaris. 



viii 
 

DEVELOPMENT OF THE MENELAUS’ THEOREM AND MENELAUS’ 

TRANSVERSAL IN HEXAGON 

 

SITI ROHMAWATI 

11654200175 

 

Date of Final Exam : 19
th

 June 2020 

                                    Date of Graduation : 

 

Departement of Mathematic 

Faculty of Science and Technology  

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 

Soebrantas Street No.155 Pekanbaru 

 

ABSTRACT 

Menelaus 'Theorem and Menelaus' Transversal is basically a theorem that applies to triangles. 

Some researchers have developed in terms of quadrilateral and pentagon. In this study the 

Menelaus and Transversal Menelaus theorem was developed on convex hexagons and not convex 

in four cases. Case one Menelaus 'Theorem on convex hexagons shows collinearity of six points 

whose two points are on hexagons and four more points on the extension of the other side, the 

second case Menelaus' Theorem on hexagons hexagons show collinearity of six points whose four 

points are on the hexagon and two more points are on the other side, the third case of the 

Menelaus Transversal Theorem on the convex hexines shows the collinearity of all six points that 

are entirely on the sides of the convex hexagon and the fourth case of the Menelaus Transversal 

Theorem which shows the collinearity of the six points entirely in the vertex the hexagon side 
extension is not convex. Furthermore, this process begins with the construction of convex 

hexagons and not convex using Geogebra applications. Proof of Menelaus 'Theorem and 

Menelaus' Transversal is done using the principle of similarity in triangles. The results obtained 

from this study are that the six points on the sides or extensions of the convex and non-convex 

hexagon sides are in line. 

Keywords: Triangles, Menelaus' Theorem, Transversal Menelaus, convex hexagons, non-convex 

hexagons, collinear. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Geometri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2013), adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, 

sudut, bidang dan ruang, atau bisa juga disebut ilmu ukur. Geometri berhubungan 

dengan konsep-konsep abstrak yang diberi simbol-simbol. Konsep tersebut 

berkaitan dengan ide-ide dasar  dengan titik, garis, bidang, permukaan, dan ruang. 

Sehingga geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali 

oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk 

membentuk garis dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan 

dapat mengkonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak 

kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang (Antonius, 

2006).  

Bangun geometri terbagi menjadi dua yaitu bangun datar dan bangun ruang. 

Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki isi atau 

volume dan juga sisi-sisi yang membatasinya seperti kubus, limas, kerucut, 

tabung, bola, balok, dan lain-lain. Sedangkan bangun datar adalah bangun dua 

dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi 

dan tebal antara lain persegi, segiempat, lingkaran, belah ketupat, persegi panjang, 

layang-layang, segitiga, dan lain-lain (Hardi, 2009). 

Segitiga merupakan salah satu objek kajian geometri. Jika terdapat tiga buah 

titik yang tidak segaris, dua-duanya dihubungkan oleh sebuah ruas garis, maka 

terdapat tiga buah ruas garis. Gabungan tiga buah ruas garis ini disebut segitiga, 

Ketiga buah ruas garis itu disebut sisi. Ketiga buah titik itu disebut titik sudut. 

Jumlah panjang ketiga sisi itu disebut keliling segitiga. Pada sebuah segitiga juga 

terdapat garis-garis istimewa dalam segitiga yaitu: garis tinggi, garis berat, garis 

bagi dan garis sumbu (Iswadji dkk, 2010).  

Dalam bidang geometri, terdapat suatu Teorema yang membahas tentang 

segitiga yaitu Teorema Menelaus. Dinamai Menelaus dari Alexandria merupakan 



I-2 

 

proposisi tentang segitiga dalam geometri bidang. Menurut Mashadi (2015) 

Teorema Menelaus pada segitiga digunakan untuk menunjukkan kolinearitas dari 

dua titik yang berada pada penggal garis (sisi-sisi segitiga) dan satu titik lagi 

berada pada perpanjangan sisi segitiga. Jika kolinearitas dari tiga buah titik yang 

semuanya berada pada perpanjangan penggal garis (sisi-sisi segitiga) maka 

Teorema ini dikenal dengan Transversal Menelaus. Sehingga Teorema ini 

menjelaskan bahwa terdapat tiga buah titik terletak pada satu garis yang 

selanjutnya tiga titik tersebut disebut segaris atau kolinier.  Menurut  Benitez 

(2007) bentuk Teorema Menelaus pada segitiga yaitu diberikan      jika titik 

    dan   terletak pada sisi       dan     Maka titik     dan   segaris jika dan 

hanya jika:  

  

  
 
  

  
 
  

  
     

Seperti pada Gambar 1.1 berikut: 

 
Gambar 1.1 Teorema Menelaus pada Segitiga 

Selanjutnya Teorema Menelaus tidak hanya berlaku pada segitiga, namun 

juga  berlaku pada segiempat. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Smarandache 

(1983) yang membahas dua buah titik yang berada pada sisi-sisi segiempat 

konveks dan dua buah titik yang lain berada pada perpanjangan sisi-sisi lainnya 

dengan menggunakan prinsip Teorema Menelaus pada segitiga. Seperti  pada 

Gambar 1.2 berikut: 

 
Gambar 1.2 Teorema Menelaus pada Segiempat Konveks 
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Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Nurahmi, dkk (2014) juga 

membahas tentang pengembangan Teorema Menelaus pada dua kasus yaitu pada 

kasus satu membahas bagaimana menunjukkan kolinearitas dari empat buah titik 

yang semuanya berada pada perpanjangan sisi-sisi segiempat konveks yang 

dinamakan Teorema Transversal Menelaus menggunakan prinsip kesebangunan 

segitiga. Kasus kedua membahas bagaimana menunjukkan kolinearitas dari dua 

buah titik yang berada pada sisi segiempat tidak konveks dan dua buah titiknya 

lagi berada pada perpanjangan sisi lainnya menggunakan prinsip perbandingan 

luas segitiga.  Seperti pada Gambar 1.3 dan 1.4 berikut: 

 

Gambar 1.3 Teorema Transversal Menelaus pada Segiempat Konveks 

 

Gambar 1.4 Teorema Menelaus pada Segiempat Tidak Konveks 

 Selanjutnya pengembangan Teorema Menelaus pada segilima oleh Selva 

Amelia Sandi, dkk (2018). Pada tulisan ini membahas Teorema Menelaus pada 

segilima konveks dan tidak konveks serta Teorema Transversal Menelaus pada 

segilima konveks dan tidak konveks sehingga hasil yang diperoleh kelima titik 

yang berada pada sisi-sisi atau perpanjangan sisi-sisinya segaris (collinear). 

Terlihat pada Gambar 1.5 dan 1.6 berikut: 
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Gambar 1.5 Teorema Menelaus pada Segilima Konveks dan Tidak Konveks 

           

Gambar 1.6 Teorema Transversal Menelaus pada Segilima Konveks dan 

Tidak Konveks 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik 

membahas lebih lanjut tentang pengembangan Teorema Menelaus  dan 

Transversal Menelaus pada segienam.  Segienam disebut juga heksagon yaitu 

sebuah polygon yang memiliki enam sisi dan enam sudut (Kohn, 2001). Oleh 

karena itu,  judul tugas akhir ini adalah “Pengembangan Teorema Menelaus dan 

Transversal Menelaus pada Segienam”. Adapun segienam yang digunakan  

terlihat pada Gambar 1.7 berikut ini: 

            

                                  (a)                                                     (b) 

Gambar 1.7 (a) Segienam Konveks dan (b) Segienam Tidak Konveks 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Apakah Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus dapat dikembangkan 

pada segienam konveks dan tidak konveks?  

b. Bagaimana membuktikan Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus 

pada segienam konveks dan tidak konveks menggunakan prinsip 

kesebangunan pada segitiga?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk menunjukkan bahwa Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus 

dapat dikembangkan pada segienam konveks dan tidak konveks 

menggunakan aplikasi Geogebra 

b. Untuk membuktikan Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus pada 

segienam konveks dan tidak konveks menggunakan prinsip kesebangunan 

segitiga.  
 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah yang akan di 

teliti yaitu: 

a. Segienam yang akan diteliti adalah segienam konveks dan tidak konveks 

seperti pada Gambar 1.7. 

b. Penelitian dilakukan berdasarkan empat kasus yaitu: 

1. Kasus pertama Teorema Menelaus pada segienam konveks 

menunjukkan kolinearitas enam buah titik yang dua buah titiknya berada 

pada segienam dan empat buah titiknya lagi berada pada perpanjangan 

sisi lainnya.   

2. Kasus kedua Teorema Menelaus pada segienam tidak konveks 

menunjukkan kolinearitas enam buah titik yang empat buah titiknya 

berada pada sisi segienam dan dua buah titiknya lagi berada  pada 

perpanjangan sisi lainnya.  
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3. Kasus ketiga Teorema Transversal Menelaus pada segienam konveks 

menunjukkan kolinearitas enam buah titiknya berada diseluruh 

perpanjangan sisinya dan  

4. Kasus keempat Teorema Transversal Menelaus pada segienam tidak 

konveks menunjukkan kolinearitas enam buah titiknya berada diseluruh 

perpanjangan sisi-sisinya. 

c. Pembuktian Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus dalam setiap 

kasus menggunakan prinsip kesebangunan segitiga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari penulisan tugas akhir ini yaitu: 

a. Manfaat untuk penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan 

pemahaman penulis tentang pengembangan Teorema Menelaus. 

b. Manfaat untuk pembaca 

Memberikan wawasan keilmuan matematika bagi para pembaca dan 

menambah referensi bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini mencakup lima bab, yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisikan dasar-dasar dari penulisan tugas akhir seperti latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian seperti defenisi bangun konveks, kesebangunan antara dua 

segitiga, Teorema Menelaus dan contoh soal Teorema Menelaus. 

BAB III   Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir dan menjabarkan tentang berbagai hal 

yang mendasari dalam proses pembahasan. 
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BAB IV Pembahasan 

Bab ini membahas tentang pengkontruksian Teorema Menelaus dan 

Transversal Menelaus pada segienam konveks dan tidak konveks serta 

pembuktian  Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus pada 

segienam konveks dan tidak konveks berdasarkan empat kasus 

menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga.  

BAB V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari 

penelitian yang telah dilakukan.. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan penyelesaian tugas akhir ini yang meliputi bangun konveks,  

kesebangunan segitiga dan Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus. 

 

2.1 Bangun Konveks 

Definisi  2.1 Konveks (Karim, 2014)  

 Suatu bidang dikatakan konveks jika diambil dua buah titik sembarang   

dan   didalam bidang, lalu dibuat garis lurus   ̅̅ ̅̅ , maka ruas garis tersebut terletak 

pada bangun (bidang) tersebut, artinya seluruh ruas garis tersebut berada didalam 

bangun  tersebut. jika terdapat bagian ruas garis yang berada diluar bangun maka 

bukan dikatakan bangun konveks atau disebut tidak konveks. 

 

Gambar 2.1 Bangun Konveks dan Tidak Konveks 

Dari Gambar 2.1 himpunan titik pada bangun 1,2,3 diatas adalah konveks, 

sedangkan pada bangun 4 merupakan bangun tidak konveks. 

2.2 Kesebangunan Antara Dua Segitiga 

Pada sub bab ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai  pengertian 

segitiga, garis istimewa pada segitiga, kongruensi antara dua segitiga dan 

selanjutnya akan dibahas prinsip kesebangunan antara dua segitiga. 
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Definisi 2.2 Segitiga (Yulyaningsih, 2017) 

 Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan 

mempunyai tiga buah titik sudut.  

 
Gambar 2.2 Segitiga     

Dari Gambar 2.2      terdapat titik     dan   disebut titik sudut, ruas 

garis    ̅̅ ̅̅ ̅   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  yang disebut sisi segitiga dan jumlah panjang ketiga sisi 

segitiga disebut keliling segitiga. Pada segitiga terdapat garis-garis istimewa 

dalam segitiga yaitu: garis tinggi, garis berat, garis sumbu dan garis bagi. 

Definisi 2.3 Garis Tinggi (Yulyaningsih, 2017) 

 Garis tinggi dari segitiga adalah ruas garis dari sebuah titik sudut segitiga 

dan tegak lurus terhadap sisi depannya. 

 
Gambar 2.3 Garis Tinggi Segitiga 

Definisi 2.4 Garis Berat Segitiga (Yulyaningsih, 2017) 

Ruas garis yang menghubungkan sebuah titik sudut segitiga dan titik 

tengah dari sisi di hadapannya disebut garis berat dari segitiga. 

 
Gambar 2.4 Garis Bagi Segitiga 
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Definisi 2.5 Garis Sumbu Segitiga (Yulyaningsih, 2017) 

 Garis yang membagi dua sama panjang dan tegak lurus dengan sisi dari 

segitiga disebut garis sumbu dari sisi tersebut. 

 
Gambar 2.5 Garis sumbu segitiga 

Definisi 2.6 Garis Bagi Segitiga (Yulyaningsih, 2017) 

 Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang 

membagi dua sama besar sudut tersebut.  

 
Gambar 2.6 Garis Bagi Segitiga 

Definisi 2.7 Kongruensi Antara Dua Segitiga (Mashadi, 2015) 

 Diberikan korespondensi antara dua segitiga. Apabila setiap pasang sisi 

yang berkorespondensi sama panjang, dan setiap pasang sudut yang 

berkorespondensi sama besar sehingga korespondensi kedua segitiga tersebut 

dikatakan kongruen. Dalam kongruensi terdapat beberapa kondisi yang 

menyatakan bahwa dua segitiga dikatakan kongruen berdasarkan korespondensi 

sisi dan sudut, yang dinyatakan dalam postulat berikut ini:  

Postulat 2.1 Setiap korespondensi S-Sd-S (Sisi-Sudut-Sisi) adalah kongruen. 

 
Gambar 2.7 Segitiga     dan Segitiga     
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Perhatikan Gambar 2.7, dua sisi dan satu sudut dari kedua segitiga tersebut 

adalah kongruen yaitu,             dan        Sehingga      

     . 

Postulat 2.2. Setiap korepondensi Sd-S-Sd (Sudut-Sisi-Sudut) adalah kongruen. 

 
Gambar 2.8 Segitiga     dan Segitiga     

 Perhatikan gambar 2.8, dua sisi dan satu sudut dari kedua segitiga tersebut 

adalah kongruen yaitu:             dan        Sehingga      

    .  

Definisi 2.8 Kesebangunan Segitiga (Mashadi, 2015) 

Diberikan sebuah korespondensi antara dua segitiga, apabila sudut-sudut 

yang berkorespondensi kongruen, dan sisi-sisi yang berkorespondensi 

proporsional, maka korespondensinya dikatakan kesebangunan, dan kedua 

segitiga tersebut dikatakan sebangun. 

 

Gambar 2.9 Segitiga     dan Segitiga        

Perhatikan Gambar 2.9, diberikan korespondensi antara      dan 

       . Jika                   dan 
 

  
 

 

  
 

 

  
, maka korespondensi 

            adalah sebangun, dan ditulis             . 

Teorema 2.1 (Mashadi, 2015) Kesebangunan Sd-Sd-Sd (sudut-sudut-sudut) 

Diberikan sebuah korespondensi antara dua segitiga. Jika sudut-sudut 

yang berkorespondensi kongruen, maka korespondensinya adalah kesebangunan. 

Bukti: Perhatikan Gambar 2.10 berikut ini: 
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Gambar 2.10 Segitiga     dan Segitiga     

 Diberikan korespondensi         antara dua buah segitiga. Jika 

     ,      , dan      , maka             . Akan ditunjukkan 

  

  
 

  

  
 

  

  
 . 

Perhatikan     ,     , dan        misalkan    adalah titik diantara 

   dan    titik diantara   , sehingga         dan       . Sehingga 

berdasarkan Postulat 2.1 S-Sd-S yang mengatakan bahwa dua sisi dan satu sudut 

dari kedua segitiga tersebut adalah kongruen, sehingga diperoleh        

      Oleh karena itu diperoleh          , dan juga karena      , maka 

           

1. Jika     , maka        dan      merupakan segitiga yang sama. 

Pada kasus ini          , diperoleh bahwa: 

  

  
 

  

  
                                                    (2.1) 

2. Jika     , maka    dan    sejajar, sehingga diperoleh: 

  

   
 

  

   
                                                   (2.2) 

Dari Persamaan (2.1), (2.2) dan karena        dan       ,  diperoleh: 

  

  
 

  

  
 

  

  
                                                   (2.3) 

Sehingga dari Persamaan (2.3) dapat dikatakan bahwa          . 

Teorema 2.2 (Mashadi, 2015)  Kesebangunan S-Sd-S (Sisi-Sudut-Sisi)  

Diberikan korespondensi antara dua segitiga. Jika dua pasang sisi yang 

berkorespondensi proporsional dan sepasang sudut yang diapitnya kongruen, 

maka korespondensinya adalah kesebangunan. 

Bukti: Perhatikan Gambar 2.11 berikut ini: 
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Gambar 2.11 Segitiga     dan Segitiga     

Diberikan korespondensi antara      dan     , jika 
  

  
 

  

  
 dan 

     , maka          . Perhatikan          , dan       . Misalkan 

   adalah titik diantara   ̅̅ ̅̅   dan    titik diantara   ̅̅ ̅̅ , sehingga        dan 

      , diperoleh : 

                                                      (2.4) 

Oleh karena itu,  
  

    
  

    diperoleh      sejajar dengan   , dan mengakibatkan 

         . Karena       dan          , diperoleh: 

                                                        (2.5) 

Sehingga dari Persamaan (2.4) dan (2.5) diperoleh bahwa          . 

2.3 Teorema Menelaus 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai Teorema Menelaus dan 

Transversal Menelaus pada segitiga. Teorema Menelaus pada segitiga digunakan 

untuk menunjukkan bahwa tiga buah titik terletak pada satu garis yang selanjutnya 

tiga titik tersebut disebut segaris (collinear). Teorema ini dapat dilihat dalam dua 

kasus, kasus pertama menunjukkan kolinearitas dari tiga buah titik yang dua buah 

titiknya berada disisi segitiga, satu titik lagi berada pada perpanjangan sisi 

segitiga. Kasus kedua menunjukkan kolinearitas dari tiga buah titik yang 

semuanya berada pada perpanjangan sisi segitiga atau lebih dikenal dengan 

Transversal Menelaus. Seperti terlihat pada Gambar 2.12 dan  2.13. 

 
Gambar 2.12 Ilustrasi Teorema Menelaus pada Segitiga     
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Gambar 2.13 Ilustrasi Teorema Transversal Menelaus pada Segitiga 

     

Pada Gambar 2.12, titik   berada pada perpanjangan sisi   , titik   

berada pada sisi    dan titik   berada pada sisi   . Sehingga  titik     dan   

terletak pada satu garis yang dinyatakan dalam Teorema 2.3. Sedangkan pada 

Gambar 2.13 titik     dan   masing-masing terletak pada perpanjangan sisi 

      dan   . Sehingga titik     dan   juga terletak pada satu garis yang 

dinyatakan dalam Teorema 2.4. 

Teorema 2.3 Teorema Menelaus Kasus 1 (Mashadi, 2015)  

Diketahui titik     dan   masing-masing terletak pada sisi       dan    pada 

    . Sehingga titik     dan   adalah segaris, jika dan hanya jika: 

  

  
 
  

  
 
  

  
                                                 (2.6) 

Bukti: Perhatikan Gambar 2.14 berikut ini: 

 
Gambar 2.14 Titik     dan   Terletak pada Sisi          

( ) Misalkan titik    , dan   terletak pada sisi        dan   . Titik    , dan 

  segaris jika  

  

  
 
  

  
 
  

  
     

Perhatikan Gambar 2.14, dengan mengkontruksi garis tegak lurus dari titik   ke 

sisi       ke sisi    dan   ke perpanjangan sisi    dengan panjang berturut-

turut adalah       dan    dititik     dan  . Berdasarkan prinsip kesebangunan, 

akan diperoleh tiga pasang segitiga yang sebangun.  
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Perhatikan              diperoleh: 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
                   

                   
  

  
 

  

  
                                            (2.7) 

Kemudian perhatikan             sehingga diperoleh: 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

Dengan menggunakan konsep vektor  berlaku: 

         
  

   
 

  

  
    

  

  
  

  

  
                                                  (2.8) 

Selanjutnya perhatikan             diperoleh:     

                
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
   

  

  
 

  

  
                                    (2.9) 

Dengan mengalikan Persamaan (2.7), (2.8) dan (2.9) diperoleh: 

         
  

  
  

  

  
 
  

  
 

  

  
 
  

  
 
  

  
   

                         
  

  
 
  

  
 
  

  
  

  

  
 
  

  
 
  

  
                           (2.10) 

Ini menunjukkan bahwa Persamaan (2.6) terpenuhi sehingga titik     dan   yang 

terletak pada sisi          adalah segaris (collinear).                                                         

    Untuk membuktikan sebaliknya, jika 

  

  
 
  

  
 
  

  
                                                    (2.11) 

Maka titik     dan   segaris. Perhatikan Gambar 2.15 berikut ini: 

 

 
Gambar 2.15 Titik     Berada pada Perpotongan Garis    dengan    
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Untuk pembuktian dari kanan kekiri ini akan menggunakan konsep 

ketunggalan. Misalkan perpotongan antara    dan    tidak dititik   tetapi di   . 

Sehingga diperoleh persamaan baru yaitu: 

   

   
 
  

  
 
  

  
                        (2.12) 

Berdasarkan Persamaan (2.12) dan (2.11) diperoleh bahwa: 

   

   
 

  

  
 
  

  
                                               (2.13) 

  

  
 

  

  
 
  

  
                                               (2.14) 

Dengan mensubtitusikan Persamaan (2.13) ke Persamaan (2.14) diperoleh: 

       
   

   
 

  

  
  

   

   
    

  

  
    

       

   
 

     

  
  

       
  

   
 

  

  
                                                    (2.15) 

Dari Persamaan (2.15) karena pembilangnya sudah sama, yaitu   . Berarti 

penyebut juga harus sama yaitu:        dimana     merupakan jarak titik    

ke   dan    merupakan jarak titik   ke  , sehingga      artinya    dan   

terletak disatu titik (tunggal) sehingga dapat disimpulkan bahwa titik      dan   

adalah segaris.                                                                                         

Teorema 2.4 Teorema Transversal Menelaus Kasus 2 (Mashadi, 2015) 

Diketahui titik X, Y dan Z masing-masing berada pada perpanjangan sisi CB, AC 

dan AB pada      , titik X, Y dan Z  segaris jika dan hanya jika: 

  

  
 
  

  
 
  

  
                                             (2.16) 

Bukti: Perhatikan Gambar 2.16 berikut ini: 

 
Gambar 2.16 Titik     dan   di Perpanjangan Sisi       dan    
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    Misalkan titik     dan   terletak pada sisi   ,    dan   , titik       

segaris jika  

  

  
 
  

  
 
  

  
     

Perhatikan Gambar 2.16, dengan mengkontruksikan garis tegak lurus dari titik   

kesisi   , titik   ke sisi    dan   ke sisi    dengan panjangnya berturut-turut 

adalah       dan    dititik      . Berdasarkan prinsip kesebangunan, diperoleh 

tiga pasang segitiga yang sebangun. Perhatikan           dengan 

menggunakan prinsip kesebangunan pada segitiga diperoleh:  

  

  
 

  

  
 

  

  
  

Kemudian dengan menggunakan konsep vektor berlaku: 

           
  

   
 

  

  
  

  

  
  

  

  
                           (2.17) 

Selanjutnya perhatikan           dengan menggunakan konsep 

kesebangunan pada segitiga diperoleh: 

                                                     
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
       

Dengan menggunakan konsep vektor berlaku: 

           
  

   
 

  

  
  

  

  
  

  

  
                                            (2.18) 

Kemudian perhatikan           dengan menggunakan prinsip kesebangunan 

pada segitiga diperoleh: 

      
  

  
 

  

  
 

  

  
  

  

  
  

Dengan menggunakan konsep vektor berlaku: 

  

   
 

  

  
  

  

  
  

  

  
                                             (2.19) 

Berdasarkan Persamaan (2.17), (2.18) dan (2.19) diperoleh: 
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                                                 (2.20)                                                    

Dari Persamaan (2.20) menunjukkan bahwa titik     dan   adalah segaris.          

    Untuk membuktikan sebaliknya,  jika 

  

  
 
  

  
 
  

  
                                                  (2.21) 

Maka titik     dan   segaris. Misalkan titik    berada pada perpotongan 

perpanjangan sisi    dengan   , sehingga diperoleh persamaan baru yaitu: 

   

   
 
  

  
 
  

  
                                                  (2.22) 

Berdasarkan Persamaan (2.20) dan Persamaan (2.19) diperoleh: 

           
   

   
 

  

  
 
  

  
                                          (2.23) 

            
  

  
 

  

  
 
  

  
                                          (2.24) 

Dengan mensubstitusikan Persamaan (2.23) ke Persamaan (2.24) diperoleh: 

           
   

   
 

  

  
  

    
   

   
   

  

  
      

       

   
 

     

  
  

  

   
 

  

  
                                                 (2.25) 

Dari Persamaan (2.25) karena pembilangnya sudah sama, yaitu   . Berarti 

penyebut juga harus sama yaitu:        dimana     merupakan jarak titik    

ke   dan    merupakan jarak titik   ke  , sehingga      artinya    dan   

terletak disatu titik (tunggal) sehingga dapat disimpulkan bahwa titik     dan   

adalah segaris. 
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2.4 Contoh Soal Teorema Menelaus  

Diketahui gambar berikut dengan           dan          , tentukan 

nilai      ? 

 
Gambar 2.17 Contoh Teorema Menelaus pada      

Penyelesaian: 

Diketahui           sehingga           maka berdasarkan Teorema 

Menelaus pada segitiga     

  

  
 
  

  
 
  

  
    

      
 

 
 
  

  
 
 

 
    

        
  

  
 
  

 
    

              
  

  
 

 

  
  

Karena nilai           , maka            . 

Jadi, nilai              



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dengan cara 

mengumpulkan informasi terhadap materi-materi yang berkaitan dengan Teorema 

Menelaus dan Transversal Menelaus melalui beberapa buku dan artikel. Selanjutnya 

dalam mengkontruksi segienam konveks dan segienam tidak konveks penulis 

menggunakan bantuan aplikasi Geogebra. Pada penelitian ini penulis membahas 

empat kasus. Adapun langkah-langkah untuk pengembangan Teorema Menelaus dan 

Transversal Menelaus pada segienam konveks dan segienam tidak konveks sebagai 

berikut: 

3.1 Kasus 1 (Teorema Menelaus pada Segienam Konveks) 

Untuk kasus 1 yaitu Teorema Menelaus pada segienam konveks yang 

menunjukkan kolinearitas enam buah titik yang dua buah titiknya berada pada 

sisi segienam dan empat buah titiknya lagi berada pada perpanjangan sisi 

lainnya. Adapun uraian langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Diberikan segienam konveks              sebarang seperti pada 

Gambar 1.7 (a).  

2. Membuat titik          dan    pada masing-masing perpanjangan sisi 

               dan       Kemudian titik    dan    pada sisi      dan 

sisi       

3. Selanjutnya berdasarkan langkah kedua dan teorema dasar dari Teorema 

Menelaus, dapat dibentuk pernyataan yaitu titik                   akan 

segaris, jika dan hanya jika :  

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
                                                        (3.1) 

4. Untuk membuktikan  pernyataan dari kiri ke kanan     yaitu: 

a. Memisalkan bahwa titik                   adalah segaris.  
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b. Mengkonstruksi garis tegak lurus dari  titik                dan    

keruas garis yang terbentuk dipoin a dengan panjang berturut-turut 

               dan    dititik          dan    Dari proses ini akan 

terbentuk 12 buah segitiga siku-siku.  

c. Dari langkah b, dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada 

segitiga terbentuk enam buah pasang segitiga yang sebangun 

yaitu                                                    

                                   dan                . 

Maka akan diperoleh enam persamaan dari masing-masing segitiga 

yang sebangun tersebut. 

d. Dengan menganalisis keenam persamaan tersebut, sehingga terbukti 

pernyataan dari kiri kekanan.  

5. Selanjutnya untuk membuktikan pernyataan dari  kanan ke kiri     yaitu: 

a. Misalkan perpotongan garis      dengan      adalah   
 . 

b. Kemudian membuat persamaan teorema yang baru dari pemisalan titik 

  
  terhadap segienam              yaitu: 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

 

  
   

 
    

    
                                                  (3.2)  

c. Selanjutnya bandingkan Persamaan (3.2) dan (3.1), sehingga terbukti 

pernyataan dari kanan ke kiri. 

3.2 Kasus 2 (Teorema Menelaus pada Segienam Tidak Konveks) 

Untuk kasus 2 yaitu Teorema Menelaus pada segienam tidak konveks yang 

menunjukkan kolinearitas enam buah titik yang empat buah titiknya berada 

pada sisi segienam dan dua buah titiknya lagi berada  pada perpanjangan sisi 

lainnya.  

Adapun uraian langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Diberikan segienam tidak konveks              sebarang seperti pada 

Gambar 1.7 (b). 
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2. Membuat titik    dan    pada perpanjangan sisi      dan 

      Kemudian titik           dan    pada masing-masing sisi      

          dan     . 

3. Selanjutnya berdasarkan langkah kedua dan teorema dasar dari Teorema 

Menelaus, dapat dibentuk pernyataan yaitu titik                   akan 

segaris, jika dan hanya jika :  

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
                                                        (3.3) 

4. Untuk membuktikan pernyataan kiri ke kanan      yaitu: 

a. Memisalkan bahwa titik                   adalah segaris.  

b. Mengkontruksi garis tegak lurus dari titik                dan    

keruas garis yang yang segaris yang terbentuk dipoint a  dengan 

panjang berturut-turut               dan    dititik           dan 

 . Dari proses ini akan terbentuk 12 buah segitiga siku-siku. 

c. Dari langkah b, dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada 

segitiga terbentuk enam buah pasang segitiga yang sebangun 

yaitu                                                 

                                dan                  

Maka akan diperoleh enam persamaan dari masing-masing segitiga 

yang sebangun tersebut. 

d. Dengan menganalisis keenam persamaan tersebut, sehingga terbukti 

pernyataan dari kiri kekanan.  

5. Selanjutnya untuk membuktikan pernyataaan dari kanan ke kiri     

yaitu: 

a. Misalkan perpotongan garis     dengan      adalah   
 . 

b. Kemudian membuat persamaan teorema yang baru dari pemisalan titik 

  
  terhadap segienam              yaitu: 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

 

  
   

                                                  (3.4) 
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c. Selanjutnya bandingkan Persamaan (3.4) dan (3.3), sehingga terbukti 

pernyataan dari kanan ke kiri. 

3.3 Kasus 3 (Teorema Transversal Menelaus pada Segienam Konveks) 

Untuk kasus 3 yaitu Teorema Transversal Menelaus pada segienam konveks 

yang menunjukkan kolinearitas enam buah titiknya berada pada perpanjangan 

sisinya. Adapun uraian langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Diberikan segienam konveks              sebarang seperti pada 

Gambar 1.7 (a) 

2. Membuat titik                dan    pada masing-masing perpanjangan 

sisi                    ,      dan     . 

3. Selanjutnya berdasarkan langkah kedua dan teorema dasar dari Teorema 

Transversal Menelaus, dapat dibentuk pernyataan yaitu titik 

                  akan segaris, jika dan hanya jika :  

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
                                                           (3.5) 

4. Untuk  membuktikan pernyataan dari kiri ke kanan     yaitu: 

a. Memisalkan bahwa titik                   adalah segaris.  

b. Mengkontruksi garis tegak lurus dari titik                dan    

keruas garis yang segaris yang terbentuk dipoin a dengan panjang 

berturut-turut                dan    dititik            .   

c. Dari langkah b, dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada 

segitiga terbentuk enam buah pasang segitiga yang sebangun 

yaitu                                                

                                  dan                  

Maka akan diperoleh enam persamaan dari masing-masing segitiga 

yang sebangun tersebut. 

d. Dengan menganalisa keenam persamaan tersebut, akan terbukti 

pernyataan dari  kiri ke kanan. 

5. Selanjutnya untuk membuktikan pernyataan dari kanan ke kiri     yaitu: 
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a. Misalkan perpotongan perpanjangan garis      dengan      adalah 

  
 . 

b. Kemudian membuat persamaan teorema yang baru dari pemisalan titik 

  
  terhadap segienam              yaitu: 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

 

  
   

 
    

    
                                                  (3.6) 

c. Selanjutnya bandingkan Persamaan (3.6) dan (3.5), sehingga terbukti 

pernyataan dari kanan ke kiri. 

3.4 Kasus 4 (Teorema Transversal Menelaus pada Segienam Tidak Konveks) 

Untuk kasus 4 yaitu Teorema Transversal Menelaus pada segienam tidak 

konveks yang menunjukkan kolinearitas enam buah titiknya yang berada pada 

perpanjangan sisinya.  Adapun uraian langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Diberikan segienam tidak konveks              sebarang seperti pada 

Gambar 1.7 (b) 

2. Membuat titik                dan    pada masing-masing perpanjangan 

sisi                    ,      dan     . 

3. Selanjutnya berdasarkan langkah kedua dan teorema dasar dari Teorema 

Transversal Menelaus, dapat dibentuk pernyataan yaitu titik 

                  akan segaris, jika dan hanya jika :  

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
                                                        (3.7) 

4. Untuk membuktikan pernyataan dari kiri ke kanan     yaitu: 

a. Memisalkan bahwa titik                   adalah segaris.  

b. Mengkontruksi garis tegak lurus dari m titik                dan    

keruas garis yang segaris yang terbentuk di poin a dengan panjang 

berturut-turut                dan    dititik           dan  . 

c. Dari langkah b, dengan menggunakan prinsip kesebangunan pada 

segitiga terbentuk enam buah pasang segitiga yang sebangun 

yaitu                                                 
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                                  dan                 

Maka akan diperoleh enam persamaan dari masing-masing segitiga 

yang sebangun tersebut. 

d. Dengan menganalisa keenam persamaan tersebut, akan terbukti 

pernyataan dari kiri ke kanan.  

5. Selanjutnya untuk membuktikan pernyataan dari kanan ke kiri     yaitu: 

a. Misalkan perpotongan perpanjangan garis      dengan      adalah 

  
 . 

d. Kemudian membuat persamaan teorema yang baru dari pemisalan titik 

  
  terhadap segienam              yaitu: 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

 

  
   

                                                  (3.8) 

b. Selanjutnya bandingkan Persamaan (3.8) dan (3.7), sehingga terbukti 

pernyataan dari kanan ke kiri. 

 



 

 

 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Tugas Akhir ini, dapat disimpulkan 

bahwa Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus dapat dikembangkan pada 

segienam konveks dan tidak konveks dalam empat kasus. Pengkontruksian 

Teorema Menelaus dan Transversal Menelaus tersebut penulis menggunakan 

bantuan aplikasi Geogebra dengan menunjukkan bahwa keenam buah titik yang 

berada pada sisi-sisi atau perpanjangan sisi segienam konveks dan tidak konveks 

adalah segaris. 

Adapun hasil yang diperoleh dari pengembangan Teorema Menelaus dan 

Transversal Menelaus pada segienam konveks dan tidak konveks dalam empat 

kasus yaitu: 

1. Teorema Menelaus pada segienam konveks kasus 1 

Misalkan              adalah segienam konveks sebarang, titik 

         dan    pada masing-masing perpanjangan sisi                

dan       Kemudian titik    dan    pada sisi      dan sisi       Titik 

                  segaris jika dan hanya jika: 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
    

 
Gambar 5.1 Teorema Menelaus pada Segienam Konveks Kasus 1 
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2. Teorema Menelaus pada segienam tidak konveks kasus 2 

Misalkan              adalah segienam tidak konveks sebarang,  titik    

dan    pada masing-masing perpanjangan sisi      dan       Kemudian 

titik          dan    berada pada sisi                dan     .  Titik 

                  segaris jika dan hanya jika:  

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
    

 
      Gambar 5.2 Teorema Menelaus pada Segienam Tidak Konveks Kasus 2 

3. Teorema Transversal Menelaus pada segienam konveks kasus 3 

Misalkan              adalah segienam konveks sebarang, titik 

                  adalah titik yang berada pada perpanjangan sisi 

                      dan     . Titik                    segaris 

jika dan hanya jika: 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
    

 
Gambar 5.3 Teorema Transversal Menelaus pada Segienam Konveks  

Kasus 3 
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4. Teorema Transversal Menelaus pada segienam tidak konveks kasus 4 

Misalkan              adalah segienam konveks sebarang, titik 

                  adalah titik yang berada pada perpanjangan sisi 

                     dan     . Titik                    segaris jika 

dan hanya jika 

    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
 
    

    
    

 

Gambar 5.4 Teorema Transversal Menelaus pada Segilima Tidak 

Konveks Kasus 4 

 

5.2  Saran 

Pengembangan Teorema Menelaus pada segienam dapat diterapkan pada 

bangun datar lainnya, seperti segitujuh, segidelapan dan segi-n, serta dapat 

dikembangkan menggunakan prinsip lainnya seperti perbandingan luas segitiga, 

aturan sinus dan cosinus. 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Amelia, Selva. Dkk . “Pengembangan Teorema Menelaus Pada Segilima.” Jurnal 

mathematics paedagonic. Vol. III. No.1. Hal. 57-64. 2018. 

Antonius. C. “Memahami Konsep Matematika Secara Benar dan Menyajikannya 

dengan Menarik.” Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga 

Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Hal.174. 2006. 

Benitez, Julio. “A unified proof of ceva and Menelaus theorems using projective 

geometry.” Journal of Geometry and Grafics. Vol. II. No.1. Hal. 39-44. 

2007. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. 2013 

Hardi, (2009). “Pandai Berhitung Matematika.” Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departemen Pendidikan Nasional. Hal.53. 2009. 

Hohenwarter, M. “Teaching And Learning Calculus With Free Dynamic 

Matgematics Software Geogebra.” 2008. 

Iswadji, joko & Mukhlisin, M. “Buku Geometri.” Diktat Geometri. 2010. 

Karim, M.A. “Pendidikan Matematika 2.” Tangerang Selatan: Universitas 

Terbuka. 2014. 

Kohn, Ed. “Cliffs Quick Review Geometry.” New York: Hungry Minds, Inc. 

2001. 

Mashadi. “Geometri (edisi kedua).” Pekanbaru: Pusbandik Universitas Riau. 

2015. 

Mashadi. “Geometri Lanjut.” Pekanbaru: Pusbandik Universitas Riau. 2015. 

Nurahmi, Mashadi, dan Hasriati. “Pengembangan Teorema Ceva dan Teorema 

Menelaus pada Segiempat.” Prosiding Seminar Nasional dan Kongres 

Indo MS Wilayah Sumatra Bagian Tengah. FMIPA Universitas Riau, 

Pekanbaru. 2015. 

Smarandache, florentina. “Self reccurence method for generalizing known 

scientific result.” 1983. 

Yulyaningsih & Fadillah. “Segitiga dan Segiempat.” Makalah. 

http://repository.upi.edu/357/4/S_MTK_0808524_CHAPTER1.pdf. 2017 

 

http://repository.upi.edu/357/4/S_MTK_0808524_CHAPTER1.pdf


Daftar Riwayat Hidup 

 

Penulis dilahirkan di Bungaraya, pada tanggal 22 

Februari 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara 

pasangan Bapak Misnan dan Ibu Siti Munawaroh, dengan 

dua saudara yaitu Nerin Aryanti dan Nirma Fitriani. 

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Taman 

Kanak-Kanak di TK Aisyah Bustanul Athfal pada tahun 

2004, sekolah Dasar SDN 008 Kemuning Muda pada 

tahun 2010, sekolah Menengah Pertama penulis selesaikan di SMPN 1 Bungaraya 

pada Tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMAN 1 Bungaraya pada Tahun 2016. 

 Setelah menyelesaikan bangku SMA, pada Tahun yang sama penulis 

melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika. 

Pada bulan Februari 2019, penulis melaksanakan Kerja Praktek di Dinas 

Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan judul “PERAMALAN HARGA 

BERAS DI PASAR SUKARAMAI KOTA PEKANBARU 

MENGGUNAKAN METODE PEMULUSAN EKSPONENSIAL 

TUNGGAL” yang dibimbing oleh Bapak Dr. Riswan Efendi, M.Sc dan 

diseminarkan pada tanggal 22 Maret 2019. Pada bulan Juli 2019 penulis 

mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dusun Tua, kecamatan Pangkalan 

Lesung, Kabupaten Pelalawan. Tanggal 19 Juni 2020 penulis dinyatakan lulus 

ujian Sarjana dengan judul “PENGEMBANGAN TEOREMA MENELAUS 

DAN TRANSVERSAL MENELAUS PADA SEGIENAM’’ dibimbing oleh 

Bapak Zukrianto, M.Si 

 


	1. Cover.pdf
	2. lembar persetujuan.pdf
	3. lembar pengesahan.pdf
	4. LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (suryadi.pdf
	5. LEMBARPERNYATAAN (siti rohmawati).pdf
	6. LEMBAR PERSEMBAHAN (siti rohmawati).pdf
	7. ABSTRAK.pdf
	8. ABSTRACT.pdf
	9. KATA PENGANTAR.pdf
	10. DAFTAR ISI.pdf
	11. DAFTAR GAMBAR y.pdf
	12. DAFTAR SIMBOL.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V ,.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	Daftar Riwayat Hidup.pdf

