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Segitiga 

Pernahkan Anda memperhatikan betuk kerangka kuda-kuda 

rumah? Sebagian besar konstruksi kuda-kuda tersusun atas 

segitiga-segitiga.  Hal ini dikarenakan segitiga memiliki 

struktur yang “kaku”. 

Segitiga merupakan bangun yang dibentuk dengan 

menghubungkan tiga titik yang tidak segaris dengan tiga ruas garis berbeda, sehingga 

ketiga titik tersebut menjadi titik-titik pangkal dari ketiga ruas garis. 

Dengan ketentuan di atas, periksa sekali lagi, manakah di antara gambar di atas yang 

merupakan segitiga?   

Tiga titik tersebut disebut titik sudut segitiga, sedangkan ruas garis disebut sisi-sisi 

segitiga. 

A. Pengertian, Jenis-jenis dan Sifat-sifat Segitiga 

Segitiga (dilambangkan dengan  ) merupakan gabungan tiga ruas garis yang ujung-

ujungnya ditentukan oleh tiga titik tidak segaris. 

Pada      ruas garis   ,   , dan    dinamakan sebagai sisi, sedangkan titik-titik  ,  , 

dan   sebagai titik sudut. Sisi segitiga sering juga dinotasikan dengan huruf non kapital 

dari sudut di hadapannya, sehingga     ,     , dan     .  Segitiga diberi nama 

berdasarkan titik-titik sudutnya. Sehingga     ,     ,     , dan      menunjuk ke 

segitiga yang sama. 

A. Jenis-jenis Segitiga 

1. Jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 

Terdapat 3 jenis segitiga bardasarkan besar sudutnya. 

Segitiga lancip: Segitiga yang  semua sudutnya kurang dari    . 

Segitiga siku-siku: Segitiga yang  salah satu sudutnya    . 

Pada segitiga siku-siku     dengan       , sisi    dan    disebut sebagai sisi siku-

siku (kedua sisi siku-siku saling tegak lurus) dan sisi di depan sudut E disebut sebagai sisi 

miring (hypotenusa). 

  

Sumber gambar: 

http://vcity.ou.edu/ 
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Segitiga tumpul: segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90. 

    

2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi 

Segitiga sebarang, segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang. 

Segitiga samakaki, segitiga yang dua sisinya sama panjang. Sisi yang sama panjang 

disebut sebagai kaki, sedangkan sisi lainnya sebagai alas. Sudut yang terletak pada 

pertemuan kedua kaki segitiga disebut sebagai sudut puncak, sedangkan sudut lainnya 

disebut sebagai sudut alas.  

  

Segitiga sama kaki dapat dibentuk dengan menggabungkan dua segitiga siku-siku yang 

kongruen seperti pada gambar di bawah. Jika      dilipat menurut garis   , maka titik   

berimpit dengan   sendiri, titik   berimpit dengan  , dan titik   berimpit dengan   

sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa garis    merupakan sumbu simetri dari     .  

Segitiga samasisi, segitiga yang semua sisinya sama panjang. 

Dengan memandang segitiga sama sisi sebagai segitiga samakaki 

(dua sisi sebagai kaki, dan satu sisi lainnya sebagai alas), maka 

dapat ditunjukkan bahwa segitiga samasisi memiliki tiga sumbu 

simetri. Dapat ditunjukkan juga bahwa ketiga sumbu simetri ini 

berpotongan di satu titik (misal titik  ) dan membentuk sudut 120. Dari sini dapat 

disimpulkan juga bahwa segitiga samasisi memiliki simetri putar tingkat 3. Artinya jika 

segitiga tersebut diputar dengan pusat   akan menempati posisinya dengan tiga cara. 
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Skema klasifikasi segitiga 

 

B. Sifat-sifat Segitiga 

1. Ketaksamaan Segitiga 

Perhatikan peta berikut ini. Jika Anda ingin bepergian dari Makassar ke Jakarta, tentunya 

jalur yang terpendek adalah Makassar-Jakarta, daripada Makassar-Denpasar-Jakarta.  

Demikian juga jika Anda akan bepergian dari Makassar ke Denpasar, maka jalur 

Makassar-Denpasar akan lebih pendek jika dibandingkan jalur Makassar-Jakarta-

Denpasar. Fakta ini membawa ke suatu kesimpulan bahwa dikarenakan jarak terpendek 

antar dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkannya. 

           

Pada     , panjang    merupakan jarak terpendek dari   ke  . Dengan demikian    

     . Dengan alasan yang sama,         , dan         . Akibatnya 

dalam suatu segitiga berlaku jumlah panjang dua sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi 

yang lain. 

Dengan ketentuan ini, tidak mungkin membentuk segitiga yang panjang sisinya 4, 5, dan 10 

karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi karena       . 

2. Jumlah sudut dalam satu segitiga 

A 

C 

B 
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Buatlah segitiga menggunakan kertas, potong ketiga sudutnya dan gabungkan seperti pada 

gambar.  Gabungan ketiga potongan tersebut akan membentuk garis lurus. 

 

Pada     , tarik garis melalui   sejajar   .  Melalui dua 

garis sejajar dipotong oleh garis lain diperoleh        dan 

      (sudut dalam berseberangan). Dengan demikian 

                        

B. Garis-garis Istimewa dalam Segitiga 

1. Garis tinggi 

Ikuti petunjuk berikut ini 

1) Lukis busur berpusat di R hingga memotong    ⃡     di X dan Y.  2) Buat 2 busur berjari-

jari sama (lebih besar dari 
 

 
  ) masing-masing berpusat di X dan Y. Namakan titik 

potong kedua busur ini dengan  .  3)Tarik garis melalui R dan Z hingga memotong PQ 

di T. Perhatikan bahwa garis RT merupakan tegak lurus garis PQ, sehingga RT 

merupakan jarak terpendek dari R ke sisi PQ. Garis RT dinamakan sebagai garis tinggi 

segitiga ABC. 

 

Cobalah Anda membuat dua garis tinggi yang lain pada segitiga yang sama. Anda 

mungkin perlu memperpanjang sisi segitiga untuk menemukan titik potong antara busur 

dengan sisi segitiga. 

Dari kegiatan di atas, apakah yang dimaksud 

dengan garis tinggi? 

Garis tinggi suatu segitiga merupakan garis yang 

melalui suatu titik sudut dan tegak lurus terhadap 

garis yang memuat sisi di depan sudut tersebut. 

Cobalah untuk menemukan garis tinggi segitiga siku-siku.  

Sesuai dengan definisinya, garis tinggi tidak selalu dalam posisi vertikal, tetapi dapat juga 

miring, bahkan horizontal. Karena segitiga memiliki tiga titik sudut yang dapat dianggap 

a. b. 



7 

 

sebagai puncak maka garis tinggi segitiga ada tiga buah. Garis-garis tinggi suatu segitiga 

berpotongan di satu titik, yang disebut sebagai orthocenter. Cobalah untuk menemukan 

garis tinggi segitiga siku-siku.  

2. Garis berat 

Ikuti langkah-langkah berikut. 

1)  Pada     , lukis 2 busur dengan jari-jari sama (lebih dari 
 

 
  ), berpusat di   dan 

  hingga keduanya berpotongan di   dan  . 2)Tarik garis melalui   dan   hingga 

memotong sisi    di  .  Titik   merupakan titik tengah ruas garis   .  3) Tarik garis 

melalui   dan  . Garis    ini merupakan garis berat     .  4) Ulangi langkah di atas 

untuk garis berat yang melalui titik sudut lain. 

 

Garis berat adalah garis yang melalui titik sudut segitiga dan titik tengah sisi di depannya. 

Karena segitiga memiliki tiga sudut, maka terdapat tiga garis 

berat dalam sebuah segitiga. Ketiga garis berat ini 

berpotongan di satu titik yang disebut sebagai titik berat 

(centroid). Titik berat ini merupakan pusat kesetimbangan 

segitiga. Jika sebuah segitiga digantungkan tepat pada titik 

beratnya, maka segitiga tersebut akan berada pada posisi 

horisontal. 

3. Garis bagi sudut suatu segitiga 

Ikuti langkah-langkah berikut 

1) Pada segitiga ABC, lukis busur berpusat di A hingga memotong sisi AB dan AC 

berturut-turut di J dan K.  2) Buat dua busur berjari-jari sama masing-masing berpusat 

di J dan K hingga keduanya berpotongan di titik L.  3) Tarik garis melalui A dan L. 

Garis ini merupakan garis bagi sudut segitiga.  4) Ulangi langkah di atas untuk melukis 

garis bagi sudut yang melalui titik lain  
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Garis bagi sudut segitiga adalah garis yang membagi sudut dalam 

suatu segitiga sehingga menjadi dua bagian yang sama besar. 

Berdasarkan ketentuan ini, terdapat tiga garis bagi sudut suatu 

segitiga. Garis bagi sudut segitiga berpotongan di satu titik yang 

disebut incenter segitiga. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga 

(lingkaran di dalam segitiga yang menyinggung semua sisinya).. 

4. Garis sumbu segitiga  

Garis sumbu segitiga merupakan garis bagi tegak lurus setiap 

sisi segitiga tersebut. Ketiga garis sumbu ini berpotongan di satu 

titik yang juga merupakan pusat lingkaran luar segitiga 

(lingkaran yang melalui semua titik sudut segitiga). 

A. Melukis Segitiga dan Kekongruenan. 

1. Kekongruenan 

Dua segitiga dikatakan kongruen (dilambangkan dengan  )  jika segitiga yang satu dapat 

dihimpitkan dengan yang lain dengan tepat.  Pada gambar di bawah,           jika 

kondisi berikut dipenuhi 

                                                         

Dapat juga dikatakan, dua segitiga kongruen jika keenam unsur segitiga pertama kongruen 

dengan enam unsur yang bersesuaian pada segitiga 

yang kedua.   

Dalam penulisannya, harus diperhatikan urutan 

titik sudut dalam menyebutkan kekongruenan dua 

segitiga.  Sebagai contoh pada kasus di atas, tidak 

dianjurkan menuliskan dalam bentuk      

    , karena ini berarti              dan      . 

2. Melukis segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya (ss-ss-ss) 

Diberikan 3 ruas garis dengan panjang a, b, dan c.  Akan dilukis segitiga dengan panjang 

sisi  ,  , dan  . 

1) Dengan bantuan jangka dan penggaris lukis ruas garis XY dengan panjang a. 2) Buat 

busur 1 berpusat di X berjari-jari b.  3) Lukis busur 2 berpusat di Y berjari-jari c hingga 

memotong busur 1   di titik Z.  4) Lukis segitiga XYZ. 
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Jika Anda membuat segitiga lain dengan panjang sisi  ,  ,  , maka segitiga tersebut akan 

sama persis dengan     . Hal ini membimbing ke arah postulat I kekongruenan. 

Postulat I Kekongruenan. 

Dua segitiga kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang (ss-ss-ss).  

Contoh: 

Pada gambar di bawah,    dan     saling membagi 

dua sama panjang di titik  .  Jika      , buktikan 

bahwa           

Bukti: 

Diberikan    dan    saling membagi dua sama panjang di M.  Akibatnya        dan  

     .  Sementara itu diketahui bahwa      .  Dengan demikian 

                        

Berdasarkan postulat I kekongruenan, maka          .  Terbukti. 

3. Melukis segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut di antara kedua sisi (ss-sd-ss) 

Diberikan sisi  , sudut  , dan sisi  . Akan dilukis segitiga dengan unsur-unsur berurutan 

sisi  , sudut  , dan sisi  . 

Ikuti langkah-langkah berikut: 

1) Lukis ruas garis    sepanjang  . 2) Salin     yang dipasang di sudut   dengan 

   sebagai salah satu kakinya. 3) Lukis busur berjari-jari  , berpusat di K hingga 

memotong kaki    di  .  4) Lukis segitiga    . 
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Hanya ada satu macam segitiga yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang diberikan. 

Ini mengantarkan kita ke postulat II kekongruenan dua segitiga. 

Postulat II Kekongruenan (ss-sd-ss) 

Jika dua sisi dan sebuah sudut di antara keduanya pada suatu segitiga sama dengan 

dua sisi dan sudut di antaranya pada segitiga yang lain, maka kedua segitiga 

tersebut kongruen. 

Contoh: 

Diberikan segitiga ABC,      , dan   titik tengah   .  

Buktikan bahwa          .  

Bukti: 

Diketahui   titik tengah AC, sehingga      .         

sehingga              .  Perhatikan segitiga     dan 

   , sisi    digunakan pada kedua segitiga, sehingga      .   Dari kedua segitiga 

di atas dipenuhi                            sehinnga, menurut 

kekongruenan ss-sd-ss,          .  Terbukti. 

4. Melukis Segitiga Jika Diketahui dua sudut dan sisi di antaranya (sd-ss-sd) 

Diberikan   ,  sisi  , dan      Akan dilukis segitiga dengan unsur-unsur berurutan   ,  

sisi  , dan   .  

Ikuti langkah-langkah berikut: 

1) Lukis ruas garis    sepanjang  .  2) Salin    ke sudut   dengan    sebagai salah 

satu kakinya.  3) Salin    ke sudut   dengan    sebagai salah satu kakinya.  4) 

Perpanjang kaki-kaki sudut yang terbentuk hingga berpotongan di titik  .  5) Lukis 

segitiga    . 

 

Hanya ada satu macam segitiga yang dapat dibuat jika diberikan dua sudut dan satu sisi di 

antara kedua sudut (sd-ss-sd/ASA). 

Postulat III Kekongruenan 
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Jika dua sudut dan sisi di antara dua sudut pada suatu segitiga kongruen dengan dua 

sudut dan satu sisi di antara dua sudut pada segitiga yang lain, maka kedua segitiga 

tersebut kongruen. 

Contoh: 

Pada gambar di samping, diberikan            .  

Buktikan bahwa          . 

Bukti:  

Selain dalam bentuk narasi, pembuktian boleh juga 

dilakukan dalam bentuk dua kolom pernyataan dan alasan. 

 

Bukti 

Pernyataan Alasan 

      Diberikan 

      Diberikan 

      Identitas 

          Sisi-sudut-sisi 

5. Diketahui selain ss-ss-ss, ss-sd-ss, atau sd-ss-sd. 

Untuk melukis segitiga ini, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu agar diketahui 

unsur-unsur segitiga yang diperlukan untuk melukisnya (ss-ss-ss, ss-sd-ss, atau sd-ss-sd). 

Sebagai contoh, Anda diminta untuk melukis segitiga ABC dengan   ,    dan sisi BC 

diberikan (diketahui sudut-sudut-sisi).  Berdasar informasi yang diberikan, diberikan dua 

sudut dan satu sisi tidak di antara dua sudut, maka sudut yang ketiga dapat ditemukan 

dengan menggunakan sifat jumlah besar sudut segitiga 180. 

Dengan demikian segitiga di atas dapat dilukis berdasarkan unsur yang dapat diketahui 

yaitu     sisi BC, dan    (sd-ss-sd). 

 

Segi Empat 

 
Ackermann Steering Geometry 

 
Bike Lift 

Pada sebuah mobil, ketika berbelok ke kiri maka sudut yang dibentuk oleh roda kiri harus 

lebih besar daripada roda kanan.  Demikian pula sebaliknya. Sistim kemudi Ackermann 

Steering Geometry memanfaatkan sifat-sifat trapesium untuk menyelesaikan masalah di 

atas. Pada bengkel-bengkel sepeda motor, digunakan peralatan yang bernama bike lift yang 
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menggunakan sifat jajargenjang.  Dengan peralatan ini, mekanik dapat mengatur 

ketinggian sepeda motor dengan tetap pada posisi datar. 

Setiap segiempat memiliki sifat dan aplikasi yang berbeda.  Beberapa sifat segiempat akan 

dipelajari pada bagian berikut. 

A. Pengertian, Jenis-jenis, dan Sifat-sifat Segi Empat 

Poligon/segibanyak merupakan bangun datar tertutup yang sisi-sisinya berupa ruas garis, 

dan setiap ruas garis hanya berpotongan pada ujung-ujungnya. 

 

Pada ilustrasi di atas, gambar i, ii, iii, iv merupakan poligon, gambar i dan ii poligon 

konveks.  Suatu bangun geometri dikatakan konveks jika setiap mengambil dua titik di 

dalamnya tersebut, maka seluruh ruas garis yang menghubungkannya berada di dalam 

bangun tersebut. Sementara itu gambar iii dan iv merupakan poligon konkaf. Dikatakan 

konkaf jika ada dua titik di dalam bangun, yang jika dihubungkan, maka terdapat bagian 

ruas garis yang berada di luar bangun.  Gambar v dan vi bukan poligon karena memiliki 

sisi yang bukan ruas garis (gambar v) dan tidak tertutup (gambar vi).    

Melalui pengertian poligon ini, maka segiempat dapat didefinisikan sebagai poligon 

dengan empat sisi. 

B. Macam-macam segi empat dan sifat-sifatnya. 

1. Jajar genjang (parallelogram) 

Jajar genjang merupakan segi empat yang dua pasang sisi-sisi berhadapannya sejajar. 

Segi empat      di samping merupakan jajar genjang karena 

      dan      . Jajar genjang      dapat dilambangkan 

dengan       

Pada jajar genjang ABCD, jika sisi AB dianggap sebagai alas, maka yang dimaksud dengan 

tinggi jajar genjang adalah jarak suatu titik pada sisi DC ke garis yang memuat sisi AB. 

Demikian juga sebaliknya, jika AD dianggap sebagai alas, maka yang dimaksud dengan 

tinggi adalah jarak antara suatu titik pada garis BC ke garis yang memuat sisi AD. Seperti 

halnya dalam segitiga, tinggi suatu jajar genjang tidak selalu harus dalam posisi vertikal. 

Setelah mencoba aktivitas di LEMBAR KERJA 07, jajar genjang memiliki sifat-sifat:  

a. Sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar. 

b. Diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen 
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c. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

d. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

e. Sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. 

f. Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

2. Persegi panjang 

Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya tegak lurus. Jika salah satu sudut 

dari jajar genjang ABCD siku-siku, maka jajar genjang ABCD merupakan persegi panjang. 

Setiap sisi pada persegi panjang dapat menjadi alas. Jika salah satu sisi menjadi alas, maka 

sisi yang berdekatannya menjadi tinggi persegi panjang.  

Berikut sifat-sifat persegi panjang: 

a. Karena persegi panjang merupakan jajar genjang, maka semua sifat jajar genjang 

dimiliki oleh persegi panjang. 

b. Keempat sudutnya sama besar (equiangular) dan berupa sudut siku-siku. 

c. Diagonal persegi panjang sama panjang. 

3. Belah ketupat (rhombus) 

Belah ketupat merupakan jajar genjang yang dua sisi 

berdekatannya sama panjang. 

Pada jajar genjang QRST, jika dua sisi berdekatan QRST sama 

panjang (QR = ST), maka jajar genjang QRST merupakan belah ketupat.   

Karena belah ketupat merupakan jajar genjang, maka semua sifat jajar genjang menjadi 

sifat belah ketupat. Berikut ini beberapa sifat khusus belah ketupat. 

Berdasar definisi pengamatan, belah ketupat memiliki sifat-sifat. 

a. Belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang. 

b. Semua sisi belah ketupat mempunyai panjang yang sama (equilateral). 

c. Diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus. 

d. Diagonal-diagonal belah ketupat membagi dua sama besar sudut belah ketupat. 

4. Persegi (square) 

Persegi merupakan persegi panjang yang dua sisi berdekatannya sama 

panjang. 

Jika dua sisi berdekatan AB dan AD pada persegi panjang ABCD sama 

panjang, maka ABCD merupakan persegi. 



14 

 

Karena persegi merupakan kasus khusus dari persegi panjang dan persegi panjang 

merupakan kasus khusus dari jajar genjang maka persegi memiliki semua sifat persegi 

panjang dan sekaligus memiliki semua sifat jajar genjang. Karena persegi memiliki dua 

sisi berdekatan yang sama panjang, maka persegi merupakan belah ketupat sehingga 

semua sifat belah ketupat juga dimiliki oleh persegi. 

Sifat persegi: Persegi memiliki semua sifat jajargenjang, persegi panjang, dan belah 

ketupat. 

5. Trapesium (trapezoid) 

Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. 

Jika        dan      , maka segi empat      merupakan 

trapesium. Sisi    dan    disebut sisi-sisi sejajar atau sering juga 

disebut sisi alas (bases). Pasangan sisi yang tidak sejajar,    dan    

dinamakan kaki-kaki trapesium. Pasangan sudut yang menggunakan 

satu sisi sejajar sebagai kaki sudut bersama dinamakan pasangan sudut alas. 

6. Trapesium samakaki dan sifat-sifatnya 

Definisi: 

Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kaki-kakinya sama 

panjang. 

Jika       dan      , maka      trapesium sama kaki.  

Sifat-sifat trapesium: 

a. Masing-masing pasangan sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar suatu 

trapesium saling berpelurus. 

b. Pasangan sudut alas suatu trapesium samakaki sama besar. 

c. Diagonal-diagonal trapesium sama kakisama panjang. 

7. Layang-layang (kite) 

Terdapat beberapa definisi layang-layang yang berbeda.  Perbedaan 

tersebut mengakibatkan suatu bangun menjadi himpunan bagian dari 

salah satu versi, tetapi tidak termasuk dalam versi pendefinisian yang 

lain.  Untuk itu, dalam bahan belajar kali ini, digunakan definisi: 

Layang-layang adalah segi empat konveks yang memiliki dua pasang sisi berdekatan yang 

kongruen, pasangan sisi kongruen yang satu berbeda dengan pasangan sisi kongruen yang lain 

A B 

C D 
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Pada layang layang KITE pada di samping, diagonal KT 

membagi layang-layang menjadi dua segitiga yang kongruen.  

Diagonal IE membagi layang-layang menjadi dua segitiga 

samakaki yang tidak kongruen. Sudut yang dibentuk oleh dua 

sisi yang kongruen dinamakan sebagai sudut puncak (vertex 

angles)  sedangkan sudut yang lain sudut bukan puncak (non vertex angles).  

Berdasarkan definisi dan aktivitas di atas, layang-layang memiliki sifat: 

a. Kedua sudut bukan puncak suatu  layang-layang besarnya  sama. 

b. Diagonal-diagonal layang-layang saling tegak lurus. 

c. Diagonal yang melalui kedua sudut puncak merupakan garis bagi diagonal yang lain. 

d. Sudut puncak suatu layang-layang dibagi dua sama besar oleh diagonal yang 

melalui titik puncak. 

Proporsi dan Kesebangunan 

Pada sebuah     , ditarik garis    sejajar alas. 

Dengan jangka dan satuan mistar pada gambar, 

selidikilah perbandingan antara     dengan    ,  

      dengan      ,  dan       dengan     . 

Jika garis    membagi    dan    sehingga 

panjang ruas garis yang bersesuaian pada setiap 

sisi memiliki perbandingan yang sama 

 

 
 

 

 
         

 

  
 

 

  
        

 

  
 

 

  
 

maka dikatakan bahwa ruas-ruas garis tersebut terbagi secara proporsional. 

Suatu garis yang sejajar salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi 

yang lain membagi sisi-sisi tersebut secara proporsional. 

Demikian pula konvers dari pernyatan di atas juga berlaku. 

Suatu garis yang membagi dua sisi sebuah segitiga secara proporsional, maka 

garis itu sejajar dengan sisi ketiga segitiga tersebut. 

Contoh: 

1. Pada segitiga    ,    sejajar   .  Jika     ,     , 

     , tentukan panjang   . 

Penyelesaian: 
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Karena    sejajar   , maka  
  

  
 

  

  
.  Akibatnya 

 

 
 

  

  
, sehingga    

    

 
     

2. Pada segitiga    , periksalah, apakah    sejajar    jika 

                                  

Penyelesaian: 

  

  
 

 

 
   sementara itu 

  

  
 

 

  
 

 

 
.  Ternyata diperoleh 

hubungan 
  

  
 

  

  
, sehingga    sejajar   . 

Kesebangunan 

Bandingkan segitiga I, II, dan III pada gambar di bawah.  Segitiga I dan III tepat sama 

ukuran dan bentuknya.  Segitiga I dan II kongruen.  Segitiga II dan III memeiliki tiga 

pasang sudut bersesuaian yang sama, tetapi setiap sisi segitiga II dua kali panjang sisi yang 

bersesuaian di segitiga III.  Akibatnya adalah segitiga II dan III memiliki bentuk yang 

sama, tetapi tidak  untuk ukurannya.  Poligon yang memiliki sifat demikian dinamakan 

sebangun. 

 

Kesebangunan dapat ditemukan pada proses pencetakan foto.  Ketika foto dicetak besar 

dan kecil, obyek dalam foto tersebut sebangun, tetapi dalam ukuran yang berbeda. 

Dua poligon dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama 

besar, dan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. 

Dua segitiga     sebangun dengan     dinotasikan dengan          .  Perhatikan 

bahwa urutan penulisan titik-titik sudut bersesesuaian.  Pada contoh di atas, maka    

              . 

Pada gambar berikut, segiempat      sebangun dengan     , maka hubungan unsur-

unsur di bawah harus dipenuhi: 

 

Sudut yang 

bersesuaian sama 

besar 

Perbandingan sisi yang 

bersesuaian sama 

besar. 

      

      

      

      

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

Contoh: 
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Selidiki, apakah pasangan segi empat     ,       dan segiempat I, II sebangun?  

Berikan alasannya. 

 

Penyelesaian: 

Pasangan segiempat      dan      tidak sebangun, karena meskipun keempat sudut 

bersesuaian sama, tetapi perbandingan sisi-sisi bersesuaian tidak sama. 

Pada segiempat I dan II, salah satu sudut yang belum diketahui pada segiempat I dapat 

dicari dengan sifat jumlah sudut segiempat adalah      (anda dapat membuktikan sifat ini 

dengan membuat garis bantu diagonal segiempat), sehingga besar sudut tersebut adalah 

    .  Dengan demikian keempat sudut bersesuaian pada kedua segiempat sama besar.  

Perbandingan sisi-sisi bersesuaian sama besar, 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
  .  Pasangan segiempat I 

dan II sebangun. 

Kesebangunan dua segitiga 

Pada dua segitiga, untuk membuktikan apakah kedua segitiga tersebut sebangun, tidak 

perlu membuktikan kesamaan seluruh sudut bersesuaian dan kesamaan proporsi sisi-sisi 

yang bersesuaian.  Teorema-teorema berikut dapat digunakan untuk menunjukkan 

kesebangunan dua segitiga. (Bukti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan) 

 

Sudut-sudut 

Pada segitiga     dan      jika 

      

      

Maka           

 

Sisi-sudut-sisi 

Pada segitiga     dan    , jika 

  

  
 

  

  
 

      

Maka           
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Contoh 

Diberikan gambar di samping,      ,      , buktikan bahwa 

         . 

Bukti: 

Akan ditunjukkan dua sudut bersesuaian segitiga     dan     sama besar.  

Perhatikan      dan     . 

      dan         (diberikan) 

             ...... (1)  (dua sudut siku-siku sama besar) 

          ...... (2)  (sudut bertolak belakang sama besar) 

Dari kesamaan dua sudut bersesuaian (1) dan (2), maka          . (Terbukti)  

Luas dan Keliling 

A. Pengertian luas dan keliling 

Luas suatu bangun datar adalah jumlah satuan luas yang dapat menutup habis bangun datar 

dengan tanpa celah dan tanpa bertumpuk. Berapa luas segienam  pada gambar di samping, 

jika dihitung dengan satuan luas berupa segitiga yang diarsir?  

Apabila segitiga yang diberikan digunakan untuk 

mengubin segienam, terdapat enam segitiga dibutuhkan 

untuk menutup habis segienam tanpa bertumpuk dan tanpa 

celah. Jadi dapat dikatakan bahwa luas segienam tersebut 

adalah enam satuan luas. 

Segitiga dapat juga digunakan untuk mengubin persegi panjang sehingga luasnya dapat 

dihitung. Namun, dengan satuan luas berupa segitiga, ada beberapa segitiga yang harus 

terpotong. Akan lebih mudah jika 

yang digunakan bentuk persegi 

satuan sebagai satuan luas. 

Keliling suatu bangun geometri merupakan jumlah panjang semua sisinya. Sebagai contoh, 

sebuah segitiga sama sisi yang panjang sisinya 10 cm memiliki keliling          

   cm. Persegi panjang dengan panjang sisi 10 cm dan 20 cm memiliki keliling       

         cm. 

B. Luas persegi panjang dan jajar genjang  

Dari tiga segi empat di bawah, mana yang paling luas? 

Dengan menggunakan persegi satuan pada kertas 

berpetak sebagai satuan luas, maka luas persegi 

panjang ABCD adalah 15 satuan. Bagaimana 
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mengetahuinya? Tentu saja dengan menghitung persegi satuan yang menutup seluruh 

permukaan persegi panjang ABCD tanpa menumpuk dan tanpa celah. Pada gambar di atas, 

panjang AB dan AD berturut-turut   dan  .  Sehingga banyak persegi satuan untuk 

menutup persegipanjang adalah    . 

Secara umum, persegi panjang dengan panjang p dan lebar l memiliki luas 

Luas = p × l 

Luas jajar genjang  

Setelah mengenal rumus untuk luas persegi panjang, selanjutnya luas bangun-bangun yang 

lain dapat ditemukan. 

Perhatikan gambar di atas, 

jajargenjang      dipotong oleh   , 

kemudian segitiga     dipindahkan 

ke posisi    .  Karena segitiga     

kongruen dengan    , maka luas jajargenjang      sama dengan luas persegipanjang 

    . 

                        

Bagaimana dengan luas jajar genjang yang “semakin miring”? Perhatikan gambar berikut, 

dan cobalah untuk membuat penjelasannya.  

 

C. Luas segitiga 

Tiga segitiga di bawah memiliki tinggi dan alas yang sama.   

      

Untuk menentukan luas segitiga di atas, salah satu caranya adalah dengan menduplikasi 

setiap segitiga dan disusun menjadi sebuah jajar genjang. Maka luas segitiga sama dengan 

setengah luas jajar genjang yang terbentuk. 

Dari ilustrasi di atas, luas segitiga dapat diperoleh dengan membagi dua jajargenjang yang 

terbentuk. 
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Sementara itu keliling segitiga dihitung dengan menjumlahkan panjang ketiga sisinya.  

D. Luas trapesium 

Luas trapesium dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. 

 

Duplikasikan masing-masing trapesium kemudian letakkan seperti gambar di bawah.  

 

Terbentuk jajargenjang dengan alas     yang luasnya dua kali luas trapesium mula-

mula.  Dengan demikian 

               
(   )   

 
 

E. Luas layang-layang 

Ilustrasi di samping memberikan dua cara 

menemukan rumus luas layang-layang. Dengan 

mengubah layang-layang menjadi persegi 

panjang atau jajargenjang, dapat diturunkan 

rumus luas layang-layang  . 

     
  

 
 

     

 
    

Dengan     dan     sebagai  panjang diagonal-diagonal layang-layang. 

F. Luas Belah-ketupat 

Belah ketupat termasuk jajar genjang. Belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat 

sisinya sama panjang. Jadi rumus menghitung luas belah ketupat sama dengan rumus 

menghitung luas jajar genjang. 

Belah ketupat dapat juga dipandang sebagai layang-layang yang panjang sisinya sama. 

Dengan demikian, jika dapat ditemukan panjang kedua diagonalnya, maka luas belah 

ketupat dapat dicari dengan menggunakan rumus luas layang-layang. 
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Teorema Pythagoras 

Pada segitiga siku-siku berlaku hubungan. 

Kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan 

jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. 

Atau 

Pada segitiga siku-siku dengan sisi miring   dan sisi siku-siku   

dan  , berlaku          

Pythagoras (sekitar 580 – 500 SM) berhasil membuktikan pernyataan di atas, sehingga 

kemudian dikenal sebagai Teorema Pythagoras.   

A. Bukti teorema Pythagoras 

Dari 4 segitiga siku-siku dengan sisi miring  , dibuat susunan 

seperti gambar di samping.  Akan ditunjukkan bahwa       

sama dengan   .  Luas persegi seluruhnya adalah (   )   atau  

         .  Luas setiap segitiga adalah 
 

 
    sehingga luas 

seluruh segitiga adalah    .  Dengan demikian luas daerah putih 

adalah      . 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa daerah putih merupakan 

persegi dengan panjang sisi  .  Perhatikan bahwa              .  Sementara itu 

          karena salah satu sudut pada segitiga yang diarsir adalah       Dari kedua 

persamaan ini diperoleh       . Karena keempat sisi memiliki panjang yang sama dan 

salah satu sudutnya adalah     maka daerah putih ini merupakan persegi yang luasnya   .  

Dengan demikian         , atau dengan kata lain, kuadrat sisi miring suatu segitiga 

siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain.  Terbukti.    

B. Konvers Teorema Pythagoras 

Para ahli sejarah percaya teorema 

Pythagoras telah dikenal jauh sebelum 

Pythagoras lahir. Bangsa Mesir kuno 

dapat membuat sudut siku-siku dengan 

merentangkan tali. Di beberapa kuil 

kuno, terdapat ilustrasi pekerja membawa 

tali yang memiliki simpul dengan jarak yang sama dan diregangkan sehingga membentuk 

segitiga seperti pada ilustrasi di atas.  Dengan menggunakan susunan 3-4-5, diperoleh salah 

satu sudut segitiga adalah siku-siku. 

Konvers Teorema Pythagoras: 
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Diberikan      dengan panjang sisi  ,  , dan sisi terpanjang  . Jika          maka 

     adalah segitiga siku-siku. 

Bukti: 

Diberikan     , dengan panjang sisi  ,  , dan   dan 

memenuhi            Akan ditunjukkan bahwa 

     siku-siku. 

Lukis       sehingga     .  Lukis juga   . 

Karena      siku-siku, maka berlaku        

  .  Sementara itu diketahui bahwa         , akibatnya       .  Panjang ruas 

garis tidak mungkin negatif, sehingga     . Perhatikan bahwa pada      dan     , 

     ,      , dan      , akibatnya kedua segitiga kongruen (sisi-sisi-sisi). 

Karena      siku-siku, maka      juga siku-siku.  Terbukti.   
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