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BAB 6 
LINGKARAN 

 
 

TIPE 1: Menentukan Pusat dan Persamaan Lingkaran 

Contoh: 

Persamaan lingkaran yang berjari-jari 4 dan  sepusat dengan lingkaran 036422  yxyx  adalah 

…. 

A. 036422  yxyx             C. 036422  yxyx             E.  034622  yxyx  

B. 036422  yxyx            D. 033422  yxyx                      

Solusi 1: [A] 
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 Pusat lingkarannya adalah  3,2  

Solusi 2:  
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Solusi 3: Care 

Turunkan terhadap x: 2042  xx  

Turunkan terhadap y: 3062  yy  

Pusat lingkarannya adalah  3,2 . 

Jadi, persamaan lingkarannya adalah  

    222
432  yx  

036422  yxyx  
 

TIPE 2: Menentukan Persamaan Garis Singgung 

Contoh: UN AP 12 dan B45 2011 

Persamaan  garis singgung lingkaran 0124622  yxyx  di titik  1,7  adalah …. 

A. 04143  yx                     C. 05354  yx                    E. 04034  yx  

B. 04134  yx                     D. 03134  yx  

Solusi 1: [D] 

Jelaslah titik  1,7  terletak pada lingkaran 0124622  yxyx , karena 

012147617 22   adalah pernyataan yang bernilai benar. 

Persamaan garis singgung melalui titik  11 , yx  pada lingkaran 022  CByAxyx adalah 
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1111  CyyBxxAyyxx . 

Jadi persamaan garis singgungnya adalah 
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Solusi 2: 

Titik pusat lingkaran 0124622  yxyx  adalah  2,3  . 

Gradien garis yang melalui titik  2,3   dan  1,7  adalah 
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m  

Syarat garis berpotongan saling tegak lurus adalah 121 mm , sehingga 

1
4

3
2 m  

3

4
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Persamaan garis singgung yang melalui titik  1,7  dan gradien 
3

4
2 m  adalah 
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3

4
1  xy  

28433  xy  

03134  yx   

Solusi 3: Care (Analisis Jawaban) 

Substitusikan  1,7  ke setiap opsi jawaban. 

 1,7   0411473   Jawaban A salah 

 1,7   0411374   Jawaban B salah 

 1,7   0531574   Jawaban C salah 

 1,7   0311374   Jawaban D benar 

 1,7   0401374   Jawaban E salah 

Contoh 2:  

Persamaan garis singgung melalui titik  1,2   pada lingkaran 01361222  yxyx  adalah…. 

A. 052  yx                          C. 062  yx                       E. 032  yx  

B. 01  yx                             D. 0423  yx  

Solusi 1: [B] 

Jelaslah titik  1,2   terletak pada lingkaran 01361222  yxyx , karena 

    0131621212
22   adalah pernyataan yang bernilai benar.  

01361222  yxyx  

    3236
22
 yx  

 Gradien garis yang melalui titik  1,2   dan  3,6  

 adalah  
 

1
26

13
1 




m  

Syarat dua garis berpotongan tegak lurus adalah 121 mm , maka 

11 2 m  

12 m  

Persamaan garis singgungnya bergradien 12 m dan melalui titik  1,2   adalah      

 axmby   

  211  xy  

 01  yx  

24r

 

(6,3) 

 (2,1) 
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Jadi, persamaan garis singgungnya adalah 01 yx .  

Solusi 2: Care (Analisis Jawaban) 

Substitusikan  1,2   ke opsi setiap jawaban. Jawaban yang benar adalah A, B, dan E. Karena gradient 

garis   

singgung adalah 1, maka jawaban yang benar adalah B. 

 

LATIHAN SOAL-SOAL 

 
1. Persamaan lingkaran yang berjari-jari 3 dan  sepusat dengan lingkaran 036422  yxyx  

adalah …. 

A. 046422  yxyx        C. 046422  yxyx         E.  044622  yxyx  

B. 046422  yxyx        D. 043422  yxyx                       

2. UN AP 12 dan BP 45 2008 

Persamaan garis singgung melalui titik  1,2   pada lingkaran 01361222  yxyx  

adalah…. 

A. 052  yx                            C. 042  yx                                 E. 032  yx  

B. 01 yx                                  D. 0423  yx  

3. UN BP 45 2007 

Persamaan garis singgung lingkaran 0124622  yxyx  di titik  5,7   adalah…. 

A. 4334  yx                                C. 4143  yx                                    E. 5354  yx  

B. 2334  yx                                D. 55310  yx       

4. UN 2005 (Non KBK) 

Persamaan garis singgung lingkaran 09110622  yxyx  yang melalui titik  10,7   

adalah…. 

A. 042  yx                             C.  0155  yx                               E. 0242  yx  

B. 042  yx                             D. 0155  yx          

5. UAN 2002 

        Titik  ba, adalah pusat lingkaran 014222  yxyx . Jadi, ....2  ba   

         A. 0 B. 2 C. 3        D. 1      E. 2  

6. EBTANAS 2001 

         Salah satu persamaan garis singgung dari titik  2,0  pada lingkaran 122  yx  

  A. 23  xy                         C. 23  xy                                    E. 13  xy  

  B. 13  xy                              D. 23  xy   


