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10  Grafik Sudut Deviasi Bangun Datar 

 

 

Kita telah mempelajari bagaimana menghitung besar sudut belok di 

setiap titik pada tepi suatu bangun datar. Satu hal yang menarik 

tentang lingkaran adalah bahwa besar sudut belok di setiap titik pada 

tepi lingkaran sama dengan 0o, karena tepi lingkaran merupakan 

sebuah kurva yang mulus. Hal ini tentunya terjadi juga pada sem-

barang bangun datar yang tepinya merupakan kurva mulus, seperti 

elips atau oval. 

Untuk mengenali sifat lingkaran lebih jauh, ayo kita amati fenomena 

berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

Bayangkan sebuah titik bergerak menelusuri lintasan tepi lingkaran 

dengan orientasi “menengok ke kiri” (yang dalam kasus ini sama 

dengan “berlawanan dengan arah jarum jam”). Titik O menyatakan 

titik pusat lingkaran. Titik A menyatakan posisi awal (titik acuan). 
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Vektor OA adalah vektor posisi awalnya, dan vektor vA adalah vektor 

singgung di titik A, yang mengarah ke atas. Ketika titik telah berputar 

sejauh θ derajat (dari OA), titik tersebut berada di posisi P dan vektor 

singgungnya (yaitu vP) telah mengalami deviasi sebesar D(θ) derajat 

dari vektor singgung awalnya (yaitu vA). Dengan pengamatan seder-

hana, kita dapatkan 

D(θ) = θ,     0 ≤ θ ≤ 360. 

Bila kita gambarkan grafik sudut deviasi D(θ) terhadap sudut putar θ 

(keduanya dalam derajat), maka kita peroleh garis lurus: 

 

 

 

                                               0                      360 

Grafik sudut deviasi berupa garis lurus hanya diperoleh dari lingkar-

an (dengan titik pusat O sebagai titik acuan). Pada elips atau oval, 

sudut deviasinya bertambah tetapi pertambahannya tersebut tidak 

konstan. Untuk elips dengan sumbu mayor horisontal, grafik sudut 

deviasinya berbentuk sebagai berikut: 
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Pada kuadran pertama (0 ≤ θ ≤ 90) dan kuadran ketiga (180 ≤ θ ≤ 

270), sudut deviasi bertambah lebih besar daripada sudut putarnya. 

Pada kuadran kedua (90 ≤ θ ≤ 180) dan kuadran keempat (270 ≤ θ ≤ 

360), sudut deviasi bertambah lebih kecil daripada sudut putarnya. 

Untuk elips dengan sumbu mayor vertikal, grafik sudut deviasinya 

berbentuk sebagai berikut: 

 

Lalu bagaimana dengan bangun datar lainnya? Mari kita tengok per-

segi. Seperti pada lingkaran, bayangkan sebuah titik bergerak mene-

lusuri lintasan tepi persegi mulai dari titik A, dan titik O adalah “titik 

pusat” persegi tersebut (lihat gambar). 

                                                 

Pada awalnya, vektor singgung tidak mengalami deviasi, hingga titik 

tersebut mencapai titik sudut pertama (di kanan atas). Dari titik 

sudut pertama ke titik sudut kedua, vektor singgung mengalami 

deviasi sebesar 90o. Selanjutnya, dari titik sudut kedua ke titik sudut 

ketiga, vektor singgung mengalami deviasi sebesar 180o; dan dari titik 
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sudut ketiga ke titik sudut keempat, vektor singgung mengalami 

deviasi sebesar 270o. Sampai di sini, titik sudah berputar sejauh 315o. 

Dari titik sudut keempat kembali ke posisi awal (titik A), vektor sing-

gung mengalami deviasi sebesar 360o, yang arahnya berimpit dengan 

vektor singgung awal. Dari penjelasan ini, kita dapat menggambar 

grafik sudut deviasi untuk persegi, sebagai berikut:  

                                          

Apa yang menarik dengan grafik ini? Bila kita perhatikan, grafik ini 

mempunyai empat titik diskontinuitas, yang terjadi pada saat θ = 45, 

135, 225, dan 315. Keempat titik diskontinuitas ini tak lain me-

rupakan titik-titik sudut persegi yang sedang dibahas. Lalu, di masing-

masing titik diskontinuitas ini, grafik “meloncat naik” sebesar 90o, 

sehingga total loncatannya sama dengan 360o. 

Nah, sekarang anda bisa menebak, grafik sudut deviasi di bawah ini 

diperoleh dari bangun datar apa. 
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Perhatikan bahwa grafiknya mempunyai tiga titik diskontinuitas, yang 

terjadi pada saat θ = 60, 180, dan 300, dan di masing-masing titik ini 

grafiknya meloncat naik sebesar 120o. Grafik tersebut merupakan 

grafik sudut deviasi untuk segitiga samasisi berikut (dengan titik O 

merupakan titik berat atau pusat massa segitiga tersebut): 

                                              

Pertanyaan kita sekarang: apakah grafik sudut deviasi selalu dapat 

diperoleh untuk sembarang bangun datar? Jawabannya: tidak selalu. 

Tidak semua bangun datar mempunyai grafik sudut deviasi (sebagai 

fungsi dari sudut putar). 

Sudut deviasi pada bangun datar 

seperti di bawah ini bukan me-

rupakan fungsi dari sudut putar-

nya, karena untuk sebuah nilai θ 

tertentu terdapat lebih daripada 

satu titik yang terkait dengannya. 

 

 

 

Walau demikian, banyak bangun 

O 

Sebuah fungsi dari A ke B 

mengaitkan setiap anggota 

A dengan tepat satu 

anggota B. Jika kita gambar 

grafik suatu fungsi pada 

bidang-xy, maka sifat ini 

menyatakan bahwa setiap 

garis vertikal yang melalui 

A akan memotong grafik 

fungsi di tepat satu titik. 
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datar yang dapat digambar grafik sudut deviasinya. Bangun-bangun 

datar yang dimaksud adalah bangun yang “berbentuk seperti 

bintang” (starlike-shaped). Bangun ini memiliki titik O yang dapat 

“melihat” ke semua titik pada lintasan tepinya. Eksistensi titik ini 

secara umum tidak tunggal; kita bisa memilih titik yang akan 

memudahkan kita menggambar grafik sudut deviasinya (misalnya 

titik pusat massa bangun tersebut, bila kita dapat menentukannya). 

 

Bangun berbentuk bintang tentu saja memenuhi sifat di atas (seperti 

diperlihatkan pada gambar di atas), tetapi bangun “berbentuk seperti 

bintang” bukan hanya bintang. Sebagai contoh, lingkaran, elips, dan 

persegi memiliki titik pusat yang dapat “melihat” ke semua titik pada 

lintasan tepinya, karena itu ketiga bangun ini merupakan bangun 

“berbentuk seperti bintang”. Selain itu, bangun-bangun datar di 

bawah ini juga merupakan bangun “berbentuk seperti bintang”. 

                               

Nah, selanjutnya anda mungkin mau mencoba membuat sketsa grafik 

sudut deviasi untuk masing-masing bangun datar di atas. Tentu 

grafiknya akan bergantung pada lokasi titik O yang anda pilih. Juga 

perlu anda ingat: besar sudut deviasi bisa negatif!□ 


