
…. Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat …. 

(QS. Al-Mujadalah: 11) 

 

SOAL LATIHAN PERSIAPAN QUIS 1 

MATA KULIAH GEOMETRI ANALITIK 

STKIP MUHAMMADIYAH PRINGSEWU LAMPUNG 

 
1. Buktikan bahwa titik-titik A (-1,3) , B (5,1) dan C (0,-4) adalah titik-titik sudut 

segitiga samakaki. 

 
2. Dua titik sudut dari segitiga samasisi adalah P (0,0) dan Q (8,0). Carilah 

koordinat titik sudut yang ketiga. 

 
3. Dalam perbandingan berapakah titik (0,2) membagi garis dengan titik-titik 

ujung (-3,0) dan (3,4)? 

 
4. Carilah koordinat-koordinat titik puncak dari suatu segitiga ABC, jika titik         

(-1,1), (0,4) dan (5,-3) adalah titik-titik tengah dari sisi-sisi segitiga tersebut. 

 
5. Tentukan gradien garis yang melalui titik (3,2) dan dengan sumbu x dan sumbu 

y membentuk suatu segitiga yang mempunyai luas 16 satuan luas. 

 
6. Carilah jarak diantara dua garis sejajar yang berpasangan berikut  

ax + by + c1 = 0   dan   ax + by + c2 = 0 

 
7. Carilah persamaan-persamaan garis yang sejajar terhadap 3x + 4y + 25 = 0 

dan berjarak 1 satuan dari titik pangkal. 

 
8. Carilah dua garis yang sejajar dengan garis 2x + 3y – 6 = 0 dan berjarak 3 

satuan dengan garis ini. 



9. Diketahui dua titik yang terletak pada sumbu y dengan jarak 4 satuan terhadap 

garis 3x + 4y -6 = 0. Tentukan koordinat kedua titik tersebut. 

 
10. Carilah nilai k jika garis yang dibentuk oleh titik (1,3) dan (2,k) adalah tegak 

lurus terhadap garis yang dibentuk oleh titik (-3,1) dan (5,6). 

 
11. Carilah persamaan-persamaan garis yang sejajar dengan x + 2y = 6 dan 

membentuk suatu segitiga dengan sumbu-sumbu koordinat dengan luas 

daerah segitiganya 16 satuan luas. 

 
12. Carilah persamaan-persamaan garis yang tegak lurus terhadap x – 2y + 5 = 0 

dan dengan sumbu-sumbu koordinat membentuk suatu segitiga dengan luas 

daerahnya 9 satuan luas. 
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