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ABSTRAK 

 

Bola jatuh merupakan benda bulat yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan 

akan mengakibatkan bola tersebut terpantul dan mengayun, sampai bola tersebut berhenti 

dan membentuk suatu lintasan bola. Panjang lintasan bola dapat dihitung menggunakan 

deret geometri tak hingga. Perhitungan ini memerlukan bebrapa langkah yang cukup 

panjang.  

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan rumus lain dalam menghitung panjang 

lintasan bola.yang diturunkan dari deret geometri tak hingga. Penelitian ini merupakan 

penelitian analitik deskriptif dengan menggunakan satu buah barisan bilangan yang 

terbentuk dari bola yang jatuh sampai berhenti. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 

Agustus 2018. Adapun hasil penelitian ini diperoleh melalui rumus deret geometri tak 

hingga yang diturunkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat rumus lain 

untuk menghitung panjang lintasan bola jatuh. Pembuktian rumus ini menggunakan deret 

geometri tak hingga. Selain itu hasil uji coba perhitungan panjang lintasan bola jatuh yang 

dihitung menggunakan deret geometri tak hingga dan yang menggunakan rumus lain yaitu 

 𝑆𝑏𝑜𝑙𝑎 =  (
𝑛+𝑚

𝑛−𝑚
) menunjukkan hasil yang sama yaitu 70 m.  

 

 

 

 



 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Lintasan bola jatuh 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang sudah dipelajari sejak 

berada di sekolah dasar, dan semakin dirasakan interkasinya dengan 

bidang-bidang ilmu lainnya, seperti fisika, kimia dan ekonomi. Oleh karena 

itu matematika sangat penting dalam kehidupan. Kata matematika sendiri 

berasal dari Bahasa Yunani yaitu mathema yang berarti ilmu pengetahuan. 

Matematika memiliki banyak sekali rumus, dari rumus yang kompleks 

sampai rumus yang lebih sederhana. Rumus yang kompleks seringkali 

membebankan siswa dalam pembelajaran sehingga tidak heran jika 

banyak bermunculan rumus-rumus cepat yang lebih memudahkan siswa 

dalam menjawab persoalan dalam matematika. 

Barisan dan deret merupakan salah satu materi matematika yang 

diajarkan di SMA. Materi ini tergolong cukup banyak karena terdiri dari 

baris dan deret aritmatika, geometri dan geometri tak hingga. Banyaknya 

materi ini menyebabkan banyak rumus yang harus dimengerti sehingga 

dalam mengerjakan soal siswa sering kesulitan memilih rumus apa yang 

harus diterapkan. Terlebih lagi, soal-soal dalam matematika sangat 

bervariasi. Namun meskipun demikian terdapat soal-soal yang hampir 

pasti selalu keluar saat ujian.  

Soal mengenai panjang lintasan bola merupakan soal yang hampir 

selalu ada disetiap ujian. Konsep yang digunakan dalam mengerjakan soal 

ini adalah konsep barisan dan deret geometri tak hingga yang dalam 

penyelesaiannya memerlukan beberapa langkah yang saling 

berhubungan. Jika pada tahap pertama siswa sudah salah mengerjakan, 

maka dapat dipastikan siswa tersebut akan memperoleh jawaban yang 

salah untuk persoalan ini.  



Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini 

akan dibahas mengenai pembuktian rumus lain dalam menghitung 

panjang lintasan bola jatuh menggunakan deret geometri tak hingga. 

Rumus ini merupakan rumus cepat dalam menyelesaikan panjang lintasan 

bola. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. “Bagaimana pembuktian 

rumus lain untuk menghitung panjang lintasan bola jatuh?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum : untuk mengetahui penerapan deret geometri tak 

hingga dalam pemecahan masalah. 

2. Tujuan Khusus : untuk membuktikan rumus lain dalam menghitung 

panjang lintasan bola menggunakan deret geometri tak hingga. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi penulis  : mengetahui cara untuk membuktikan rumus lain 

menggunakan deret geometri tak hingga. 

2. Bagi pembaca  : sebagai media informasi mengenai rumus lain yang 

dapat memudahkan dalam menghitung panjang lintasan bola. Dengan 

demikian diharapkan pembaca dapat dengan mudah menyelesaikan 

persoalan yang serupa. 

 

  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENYAJIAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Barisan dan Deret Geometri 

Barisan geometri adalah barisan yang tiap sukunya diperoleh dari 

suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi dengan suatu 

bilangan tetap1. Bilangan tetap ini disebut pembanding atau rasio yang 

dilambangkan dengan huruf r. Suatu barisan 𝑈1, 𝑈2, 𝑈3,…𝑈𝑛disebut 

barisan geometri, jika untuk tiap nilai n bilangan asli berlaku  
𝑈2

𝑈1
=

𝑈3

𝑈2
=

𝑈4

𝑈3
= ⋯

𝑈𝑛

𝑈𝑛−1
= 𝑟, dengan r rasio yang tidak tergantung pada n. Jika suku 

pertama 𝑈1, dinyatakan dengan α dan perbandingan dua suku 

berurutan adalah rasio r dan suku ke-n dinyatakan dengan Un, maka 

diperoleh rumus un = α1rn−1. 2 

Deret geometri dapat diartikan sebagai jumlah dari n suku 

pertama pada sebuah barisan geometri. Apabila suku ke-n dari suatu 

barisan geometri dijabarkan menjadi sn = α + αr + αr2 + αr3 + ⋯ +

rn−1. Apabila deret geometri di atas dikalikan dengan –r, lalu 

dijumlahkan hasilnya dengan deret aslinya, maka diperoleh: 

−rSn     =   −a1r − a1r2 − a1r3 − ⋯ − a1rn−1 − a1rn 

 Sn     =   a1 + a1r + a1r2 + a1r3 + ⋯ + a1rn−2 − a1rn−1 

                                                                                                                  + 

Sn − rSn    =    a1 − a1rn  

 

Setelah  diperoleh Sn − rSn    =    a1 − a1rn maka :  

Sn − rSn     =    a1 − a1rn 

sn(1 − r)     =     a1 − a1rn 

                                                           
1Kastolan, Kompetensi : Matematika, (Jakarta: Yudistira, 2015), hlm.200 
2Wilson Simangunsong, Matematika Wajib Kelas XI, (Jakarta: Gematama, 2016), hlm. 188 



Sn     =     
a1 − a1rn

1 − r
 

𝑠𝑛     =     
𝑎1(1 − 𝑟𝑛)

1 − 𝑟
3 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa rumus jumlah n suku pertama pada sebuah barisan geometri 

adalah: 

𝑆𝑛 =
𝑎1 − 𝑎1𝑟𝑛

1 − 𝑟
=

𝑎1(1 − 𝑟𝑛)

1 − 𝑟
, 𝑟 ≠ 1 

Keterangan: 

Sn =  jumlah suku ke-n 

𝑎1  = suku pertama 

r  = rasio 

 

2. Barisan dan Deret Geometri Tak Hingga 

Barisan geometri tak hingga adalah barisan geometri yang 

banyak sukunya tak hingga. Sedangkan deret geometri tak hingga 

adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri tak hingga.. Jumlah 

deret geometri tak hingga dapat ditentukan dengan rumus: 

𝑆∞ =
𝑎

1 − 𝑟
4 

Keterangan: 

S̴∞=  jumlah suku tak hingga 

𝑎  = suku pertama 

r  = rasio 

 Deret geometri tak hingga terbagi menjadi dua yaitu:  

a. Deret Konvergen 

Deret geometri tak hingga konvergen adalah deret geometri dengan 

-1 < r < 1 atau | r | < 1. Deret ini mempunyai jumlah tak hingga. 

                                                           
3Opan, 2013, Pembuktian Rumus Deret Geometri, [ON LINE]. Tersedia : https://maths.id/pembuktian-
rumus-deret-geometri.php Diakses pada Minggu 19 Agustus 2018 
4Wilson Simangunsong, Matematika Wajib Kelas XI, (Jakarta: Gematama, 2016), hlm. 200 



b. Deret Divergen 

Deret geometri tak hingga divergen adalah deret geometri dimana | 

r | > 1 atau (r > 1 atau r < -1). Deret ini tidak mempunyai jumlah yang 

pasti, atau sering dikatakan jumlahnya tak hingga. (∞)5.  

 

3. Bola Jatuh 

Bola adalah sebuah benda bulat yang dipakai sebagai alat 

olahraga atau permainan. Terdapat bermacam-macam bola, beberapa 

di antaranya adalah: bola sepak, bola voli, bola basket, bola bekel, dan 

bola kasti. Bola jatuh merupakan benda bulat yang dijatuhkan dari 

ketinggian tertentu dan akan mengakibatkan bola tersebut terpantul 

dan mengayun sampai berhenti. Mengayunnya bola hingga berhenti 

membuat suatu lintasan yang dapat digambarkan sebagai berikut.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Gambar 2.1. Lintasan bola jatuh 
 

Lintasan bola dari mulai jatuh sampai berhenti disebut panjang 

lintasan bola. Panjang lintasan adalah titik-titik yang dilalui oleh suatu 

benda yang bergerak. Panjang lintasan dapat berbentuk lurus, 

parabola, ataupun berbelok. Dalam kehidupan sehari – hari, panjang 

                                                           
5Msihabudin. 2010. Deret Tak Hingga yang Konvergen dan Divergen. [ON LINE]. Tersedia: 
https://asimtot.wordpress.com/2010/09/23/deret-tak-hingga-yang-konvergen-dan-divergen/ Diakses 
pada Minggu 19 Agustus 2018 
 

https://asimtot.wordpress.com/2010/09/23/deret-tak-hingga-yang-konvergen-dan-divergen/


lintasan dapat dicontohkan oleh mobil yang bergerak pada jalan tol dan 

membentuk suatu lintasan.  

 

B. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil hipotesis bahwa terdapat rumus lain yang diturunkan dari deret 

geometri tak hingga untuk menghitung panjang lintasan bola jatuh. 

 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian analitik deskriptif, yaitu jenis penelitian 

yang sudah mempermasalahkan atau menganalisis hubungan atau 

perbedaan dua variabel atau lebih. 

 

B. Definisi Operasional  

Variabel yang tersedia dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi suatu gejala dalam 

suatu penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rumus 

deret geometri tak hingga. 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat yaitu variabel atau faktor yang muncul akibat adanya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu rumus lain 

untuk menghitung panjang lintasan bola yang dihasilkan dari rumus 

geometri tak hingga. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari penelitian subjek (semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh barisan bilangan. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakili 

keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebuah barisan bilangan. 

  



D. Instrumen Penelitian  

1. Rumus deret geometri tak hingga. 

2. Catatan mengenai cara menghitung panjang lintasan bola jatuh. 

3. Soal mengenai panjang lintasan bola jatuh. 

4. Data hasil penelitian. 

 

E. Cara Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini: 

1. Disiapkan rumus deret geometri tak hingga.  

2. Dibentuk rumus lain dari turunan rumus deret geometri tak hingga untuk 

menghitung panjang lintasan bola. 

3. Disiapkan satu buah soal mengenai panjang lintasan bola jatuh. 

4. Dikerjakan soal tersebut menggunakan rumus lain yang dihasilkan dari 

turunan deret geometri tak hingga dan rumus geometri tak hingga. 

5. Dibandingkan jawaban hasil perhitungan yang dilakukan. 

 

F. Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada: 

1. Tempat : SMA Al Muslim 

2. Waktu   : 30 Agustus 2018 pukul10.40 WIB. 

 

G. Analisis Hasil  

Hasil dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan deret 

geometri tak hingga untuk menghitung panjang lintasan bola jatuh. 

 

  



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. DATA PENELITIAN 

Pada bagian ini penulis menyajikan satu buah rumus deret 

geometri tak hingga s∞ =
a

1−r
  dimana a merupakan ketinggian awal dan 

r merupakan rasio. Dan sebuah soal mengenai panjang lintasan bola 

jatuh yaitu: Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 m dan memantul kembali 

dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya, begitu seterusnya hingga 

bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah 

 

B. PEMBAHASAN  

Perhatikan gambar dibawah ini! 

Berdasarkan gambar, lintasan bola dapat dipecah menjadi dua 

bagian yaitu : 

 Lintasan bola saat mengayun ke atas yang selanjutnya disebut 

lintasan naik. Lintasan naik bola membentuk deret Snaik = U2 + U3 +

U4 + ⋯ , dengan rasio r =
u3

u2
  

h/U1 

U2 

U2 U3 

U3 

U4 

U4 



 Lintasan bola saat mengayun ke bawah yang selanjutnya disebut 

lintasan turun. Lintasan turun bola membentuk deret Sturun = U1 +

U2 + U3 + ⋯, dengan rasio r =
u2

u1
 .  

Selanjutnya, panjang lintasan bola diperoleh dengan menjumlahkan 

panjang lintasan naik bola dan panjang lintasan turun bola. Berikut 

perhitungannya. 

Sbola = Snaik + Sturun  

Sbola = (U2 + U3 + U4 + ⋯ ) + (U1 + U2 + U3 + ⋯, ) 

Sbola = (ar + ar2 + ar3 + ⋯ ) + (a + ar + ar2 + ⋯), dengan a adalah suku 

awal sehingga a dapat diganti dengan h menjadi: 

Sbola = (hr + hr2 + hr3 + ⋯ ) + (h + hr + hr2 + ⋯), 

Sbola =
a

1−r
+

a

1−r
  

Sbola =
hr

1−
hr2

hr

+
h

1−
hr

h

  

Sbola =
hr

1−r
+

h

1−r
  

Sbola =
hr+h

1−r
  

Sbola =
h(r+1)

(1−r)
 , dengan r adalah rasio dan jika r dinyatakan dalam bentuk 

𝑚

𝑛
 maka diperoleh: 

Sbola =  
(r + 1)h

1 − r
 

Sbola = (

m
n + 1

1 −
m
n

) h 

Sbola =  (

m + n
n

n − m
n

) h 

Sbola =  (
m + n

n − m
) h 

Sbola =  (
n+m

n−m
) h  



Dari hasil perhitungan menggunakan deret geometri tak hingga 

diperoleh rumus baru untuk menghitung panjang lintasan bola yang jatuh 

hingga berhenti. Berikut ini akan dilakukan perhitungan panjang lintasan 

bola dengan menggunakan dua rumus yaitu rumus baru yang telah 

diperoleh dan rumus deret geometri tak hingga. Soal yang digunakan 

adalah soal yang disebutkan pada data penelitian. 

 Perhitungan dengan deret geometri tak hingga 

h = 10 m 

r  = 
𝑚

𝑛
=  

3

4
 

Sbola = Snaik + Sturun , dimana  

Snaik =
3

4
(10) +

3

4
(

3

4
) (10) +

3

4
(

3

4
)(

3

4
)(10) + ⋯   

Snaik =
30

4
+

90

16
+

270

64
+ ⋯   

Snaik =
a

1−r
  

Snaik =
30

4

1−
3

4

  

Snaik =
30

4
1

4

  

Snaik = 30 m 

Sturun = 10 +
3

4
(10) +

3

4
(

3

4
)(10) + ⋯   

Sturun = 10 +
30

4
+

90

16
+ ⋯   

Sturun =
a

1−r
  

Sturun =
10

1−
3

4

  

Sturun =
10
1

4

  

Sturun = 40  m 

Sbola = Snaik + Sturun  

Sbola = 30 m + 40 m  

Sbola = 70 m  



 Perhitungan dengan rumus baru hasil turunan deret geometri tak 

hingga 

h = 10 m 

r  = 
m

n
 =  

3

4
 

S𝑏𝑜𝑙𝑎 = (
n + m

n − m
) . h 

Sbola = (
4 + 3

4 − 3
) ⋅ 10 

Sbola = (
7

1
) ⋅ 10  

Sbola = 70 m  

 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa panjang lintasan 

bola yang dihitung dengan menggunakan rumus deret geometri tak 

hingga ataupun menggunakan rumus baru menghasilkan nilai yang sama 

yaitu 70 m. Dengan demikian rumus baru yang diperoleh dari turunan 

deret geometri tak hingga dapat dan layak digunakan dalam 

menyelesaikan soal yang berkaitan dengan panjang lintasan bola. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat rumus lain 

untuk menghitung panjang lintasan bola jatuh. Rumus ini dapat dibuktikan 

dengan menggunakan deret geometri tak hingga. Adanya rumus ini 

memudahkan siswa dalam menyelesaikan persoalan mengenai panjang 

lintasan bola jatuh yang hampir selalu terdapat pada ujian baik ujian 

sekolah maupun ujian nasional. 

 

B. Saran  

Pada penelitian selanjutnya diharapkan adanya pembuktian 

mengenai rumus untuk menghitung panjang lintasan bola yang dilempar 

ke atas dan terus menganyun sampai berhenti. 
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