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BAB I
GARIS, SUDUT, LINGKARAN, DAN SEGITIGA

1.1. Sejarah singkat Geometri
Kata Geometri berasal dari Bahasa Yunani (Greek) “geos” yang berarti bumi dan

“metron” yang berarti ukuran. Nenek moyang orang Mesir, China, Babylonia, Romawi, dan
Yunani menggunakan Geometri untuk keperluan survey, navigasi, astronomi dan sebagainya.
Bangsa Yunani telah menyusun secara sistematis fakta-fakta geometri yang telah ditemukan
alasan-alasan logis dan saling keterkaitannya. Hasil karya tersebut ditulis oleh Thales (600
SM), Pythagoras (540 SM), Plato (390 SM), dan Aristoteles (350 SM) dalam bentuk
sistemisasi fakta-fakta geometri yang dikumpulkan dalam karya Euclid “Geometry
Elements” atau Unsur-unsur Geometri ditulis sekitar 325 SM. Tulisan ini telah digunakan
lebih dari 2000 tahun.

1.2. Istilah-istilah Geometri yang tidak didefinisikan : Titik, Garis, dan Bidang
Titik, garis, dan bidang adalah istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Istilah tersebut

digunakan sebagai awal pendefinisian dan dasar dari definisi seluruh istilah-istilah dalam
Geometri. Namun demikian, makna-maknanya dapat diberikan melalui deskripsi dari masing-
masing istilah tersebut. Deskripsi berikut ini tidak dianggap sebagai suatu definisi.

a. Titik
Sebuah titik hanya memiliki letak (posisi). Ia tidak punya panjang, lebar, atau tebal. Sebuah
titik diwakili oleh sebuah noktah kecil. Namun demikian ingatlah bahwa noktah mewakili
sebuah titik namun bukan sebuah titik, seperti sebuah titik pada peta dapat mewakili letak
suatu kota/wilayah tapi bukan wilayah. Sebuah noktah memiliki ukuran, tidak seperti titik.
Sebuah titik ditandai dengan sebuah hurup Kapital berdampingan dengan noktah seperti
berikut.

A•
B•

b. Garis
Sebuah garis memiliki panjang, namun tidak memiliki lebar maupun ketebalan. Sebuah
garis dapat diwakili oleh lintasan kapur tulis/pensil pada papan tulis/kertas atau rentangan
karet. Sebuah garis ditandai oleh hurup Kapital dari dua titik padanya atau dengan sebuah
hurup kecil, seperti berikut.

A                 B a
•                • C• • D

Sebuah garis dapat lurus, lengkung, atau kombinasi lengkung dan lurus. Untuk memahami
bagaimana perbedaannya, pikirkan sebuah garis dibangun oleh pergerakan sebuah titik
seperti berikut:
Sebuah Garis lurus seperti                      dibangun oleh pergerakan titik yang arahnya sama;

Sebuah Garis lengkung seperti                  dibangun oleh pergerakan titik yang selalu
berubah arah secara teratur;

Sebuah garis patah seperti                          merupakan kombinasi dari garis lurus.
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Sebuah garis lurus tak terbatas keberadaannya. Garis lurus adalah jarak terpendek antara
dua buah titik sembarang. Dua buah garis lurus berpotongan di sebuah titik.

c. Bidang atau permukaan
Bidang memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki ketebalan. Bidang dapat
diwakili oleh permukaan papan tulis, permukaan sisi sebuah kotak, permukaan bola. Semua
itu mewakili bidang, namun bukan bidang itu sendiri.
Sebuah bidang datar atau bidang adalah permukaan sedemikian hingga sebuah garis lurus
menghubungkan sembarang dua buah titik yang terletak pada bidang tersebut. Sebuah
Bidang datar adalah permukaan rata dan bisa diwakili oleh permukaan kaca datar atau
permukaan sebuah meja.
Geometri Bidang adalah Geometri yang berhubungan dengan gambar bidang datar yang
dapat digambar pada sebuah permukaan datar. Apabila tidak dinyatakan lain, gambar dapat
berarti gambar bidang datar.

1.3. Segmen/ruas garis lurus
Sebuah segmen garis lurus adalah bagian dari sebuah garis lurus

antara dua buah titiknya. Ditandai dengan hurup kapital titik-titik
ujungnya atau dengan sebuah hurup kecil seperti  gambar di samping.
Jadi, AB atau r menunjukan segmen garis lurus antara A dan B.

r         B
A

Menyatakan segmen garis lurus dapat disingkat menjadi segmen garis atau segmen,
bahkan jika maknanya jelas cukup garis saja. Dengan demikian, jika tidak dinyatakan lain,
garis AB atau AB berarti segmen garis lurus AB.

Membagi sebuah garis lurus menjadi beberapa bagian
Jika sebuah garis lurus dibagi menjadi beberapa bagian:
1) Garis keseluruhan (utuh) sama dengan jumlah bagian-bagiannya;
2) Garis keseluruhan lebih panjang dari bagian-bagiannya.

Jadi, jika AB dibagi menjadi tiga bagian a, b, dan c, maka AB = a + b + c. Juga AB lebih
panjang daripada a yang dapat ditulis AB > a.
Jika sebuah garis dibagi menjadi dua bagian yang sama :
1) Titik pembagi adalah titik tengah garis;
2) Sebuah garis yang melalui titik tengah disebut pembagi dua (bisect) garis tersebut.

Jadi, jika AM = MB, maka M disebut titik tengah AB, dan CD pembagi dua (bisect) AB.

C
A                                            B                    A M B

D

Latihan :
Perhatikan gambar di samping, kemudian :                                      B
a. Beri nama masing-masing segmen;
b. Sebutkan ruas garis yang berpotongan di A;                        7
c. Sebutkan titik potong DE dan AC;
d. Hitung panjang AB, AC, dan AF;                              D
e. Sebutkan 2 titik tengah;                                         3                                                       C
f. Sebutkan dua garis pembagi dua (bisector)       A      5      E    5    F        10
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1.4. Lingkaran
Sebuah lingkaran adalah sebuah kurva (garis lengkung) tertutup yang titik-titiknya

berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Simbol lingkaran adalah Θ. Dengan
demikian ΘO menunjukan lingkaran dengan pusat di O.

1) Keliling lingkaran adalah jarak memutar sepanjang
lingkaran, besarnya 360o.

2) Jari-jari lingkaran adalah segmen garis dari pusat ke
suatu titik pada keliling lingkaran. Dari definisi,
maka setiap jari-jari lingkaran sama panjang satu
sama lain.

3) Talibusur adalah ruas garis yang menghubungkan
dua titik pada keliling lingkaran.

4) Garis tengah (diameter) adalah talibusur yang melalui
pusat lingkaran, merupakan talibusur terpanjang pada
suatu lingkaran.

5) Busur adalah bagian dari garis keliling lingkaran.
Simbol busur adalah      . Jadi, AB menunjukan busur

AB. Suatu busur 1o adalah
360

1
keliling lingkaran.

6) Setengan lingkaran adalah busur setengah keliling
lingkaran. Setengah lingkaran berisi 180o. Suatu garis
tengah membagi lingkaran menjadi dua buah
setengah lingkaran. Jadi, garis tengah AC memotong
lingkaran menjadi dua buah setengah lingkaran.

7) Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh duabuah
jari-jari. Jadi, sudut antara jari-jari OB dengan OC
merupakan sudut pusat.

8) Sudut pusat 1o bersesuaian dengan busur 1o. Dengan
demikian, jika sudut pusat antara OE dan OF = 1o,
maka busur EF (busur EF) adalah 1o.

9) Lingkaran yang sama adalah lingkaran yang
mempunyai ukuran jari-jari sama.

Busur                     B

Talibusur
sudut pusat

A                      O                        C
Garis tengah

B

A                      O                        C

Tembereng
Juring

Latihan :

Dalam lingkaran berikut :
a. Carilah panjang OC dan AB;
b. Carilah bilangan derajat busur AD (AD) C
c. Carilah bilangan derajat busur BC (BC)

70o

A B
O
12

100o

D
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1.5. Sudut
Sebuah sudut adalah gambar bentuk oleh dua buah garis lurus yang bertemu disuatu titik.

Garis-garis tersebut adalah sisi sudut, sementara titiknya adalah vertex (titik sudut). Lambang
atau simbol sudut adalah       .

Dari gambar berikut AB dan AC adalah sisi sudut,
sedangkan A titik sudut (vertex).

B

A                     C
Menamai sudut
Sebuah sudut boleh diberi nama dengan berbagai cara seperti
berikut :
1) Hurup titik sudutnya apabila hanya ada satu titik sudut,

seperti B .

B

2) Hurup kecil atau sebuah angka yang ditempatkan antara sisi-
sisi sudut dekat titik sudutnya seperti a atau 1 .

a 1

3) Tiga hurup dengan hurup titik sudut di antara dua titik lainnya
yang terletak pada masing-masing sudut. Berdasarkan
gambar E dapat dinamai DEG atau GED ; G dapat
dinamai EGH atau HGE .

D            H

E G

Ukuran Sudut (besar sudut)
1) Derajat

Jika busur lingkaran dibagi menjadi 360 bagian, maka besar
suut yang menghadapi 1 bagian busur disebut 1 derajat dan
ditulis 1o. Jadi, satu lingkaran penuh dikatakan besar
sudutnya 360o. Setengah lingkaran besat sudutnya 180o, dan
seper-empat lingkaran besar sudutnya 90o.

2) Radian
Ukuran radian adalah ukuran sudut yang diperoleh dengan
cara membandingkan panjang busur lingkaran dengan jari-
jari lingkaran. Dengan demikian satu radian adalah besar
sudut yang mempunyai panjang busur sama dengan jari-jari
lingkarannya. Dalam gambar, jika AB = r, AOB = 1 radian.

Besar sudut satu lingkaran penuh =
r

r2
radian = 2 radian.

Besar sudut setengah lingkaran =  radian = 180o.
3) Grad

Jika busur satu lingkaran penuh dibagi menjadi 400 bagian,
maka besar sudut yang menghadapi 1 bagian busur besarnya
1 grad. Jadi 1 lingkaran penuh besar sudutnya 400 grad,
setengah lingkaran besar sudutnya 200 grad = 180o = 
radian.

Untuk sehari-hari mengukur sudut biasanya menggunakan busur
derajat (protractor), sehingga ukuran yang digunakan adalah
derajat.
Dua buah sudut dikatakan sama apabila mempunyai ukuran
sudut yang sama, dan tidak tergantung pada panjang sisi,
maupun panjang busur yang dihadapinya. 1 = 2 .

C

90o

A           O                B

r
1 radian

P            O       r        Q

100 grad
A                              B

O

1                    2
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Jenis-jenis sudut
1) Sudut lancip (Acute angle) adalah sudut yang besarnya kurang dari 90o. (0o < a < 90o).
2) Sudut siku-siku (Righ angle) adalah sudut yang besarnya 90o. ( A =90o)
3) Sudut tumpul (Obtuse angle) adalah sudut yang besarnya lebih dari 90o tetapi kurang dari

180o. ( 90o < b < 180o)
4) Sudut lurus (Straight angle) adalah sudut yang besarnya 180o. (c = 180o).
5) Sudut refleks (Reflex angle) adalah sudut yang besarnya lebih dari 180o tetapi kurang dari

360o. (180o < d < 360o).

bo 1800

ao 90o co

A

do

Fakta-fakta tambahan tentang sudut
1) Dua buah sudut sama apabila keduanya mempunyai besar sudut yang sama;
2) Sebuah garis yang melalui titik sudut dan membagi dua busur dihadapan suatu sudut

tersebut, mebagi dua sudut sama besar.
3) Garis tegak lurus (perpendicular) adalah garis yang membuat sudut siku-siku.

1.6. Segitiga
Segibanyak (polygon) adalah gambar bidang tertutup yang

dibatasi oleh segmen (ruas) garis lurus sebgai sisi. Gambar (a) adalah
segibanyak. Sebuah segibanyak yang mempunyai 5 sisi disebut
segilima (pentagon); gambar (a) disebut segibanyak ABCDE,
menggunakan hurup-hurupnya secara berurutan.

C

B                         D

A
Gambar (a)     E

Sebuah segitiga adalah sebuah segibanyak yang mempunyai 3
sisi. Suatu titik sudut sebuah segitiga adalah suatu titik dimana dua
sisi bertemu. Lambang atau simbol segitiga adalah  .

Sebuah segitiga dapat dinamai dengan menggunakan tiga hurup
berurutan atau menggunakan sebuah angka Romawi di dalamnya.
Jadi, segitiga dalam gambar (b) disebut ABC atau  I; sisi-sisinya
adalah AB, AC, dan BC; titik-titik sudutnya A, B, dan C; dan sudut-
sudutnya adalah A , B , dan C .

B

A I

Gambar (b)           C

Pengelompokan segitiga
Segitiga-segitiga dikelompoka  menurut kesamaan sisinya atau menurut jenis sudut yang

dimilikinya.

Pengelompokan berdasarkan kesamaan sisinya
1) Segitiga sembarang (Scalene triangle) adalah suatu segitiga yang

semua panjang sisinya tidak sama. Jadi, dalam segitiga sembarang
ABC, a b c. Hurup kecil digunakan untuk tiap sisi yang
bersesuaian dengan hurup kapital di hadapan sudutnya.

B
c

A a

b             C
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2) Segitiga samakaki (Isosceles triangle) adalah suatu segitiga yang
mempunyai minimal dua sisi yang sama panjang. Jadi, dalam
segitiga samakaki ABC, a = c. Dua sisi yang sama disebut kaki
atau tangan dari segitiga samakaki; sisi yang lain disebut alas b.
Sudut-sudup pada sisi alas merupakan sudut alas; sudut yang
berhadapan dengan alas merupakan sudut vertex.

3) Segitiga samasisi (Equilateral triangle) adalah suatu segitiga
yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi, segitiga samasisi ABC,
a=b= c. Perlu dicatat pula bahwa segitiga samasisi juga
merupakan segitiga samakaki.

B

c           a

A           b        C
B

c             a
A                      C

b

Pengelompokan berdasarkan jenis sudutnya
1) Segitiga siku-siku (Right triangle) adalah segitiga yang

mempunyai sudut siku-siku. Jadi, dalam segitiga siku-siku ABC,
C merupakan sudut siku-siku ( C = 90o). Sisi c dihadapan

sudut siku-siku disebut sisi miring (hypotenuse). Sisi-sisi siku-
sikunya, a dan b disebut kaki atau tangan segitiga siku-siku.

2) Segitiga tumpul (Obtuse triangle) adalah segitiga yang
mempunyai sudut tumpul. Jadi, dalam segitiga DEF, D adalah
sudut tumpul (90o < D < 180o).

3) Segitiga lancip (Acute triangle) adalah segitiga yang mempunyai
tiga sudut lancip. Jadi, dalam segitiga tumpul HJK, H , J ,
dan K semuanya sudut lancip.

B

C                        A

E

D                  F
J

H                      K

Garis-garis khusus (istimewa) dalam sebuah segitiga
1) Garis bagi (Angle bisector) suatu segitiga adalah garis dari titik

sudut (vertex) suatu segitiga ke garis di hadapan sudut itu dan
membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Jadi, BD
garis bagi B , membagi dua B sehingga 1 = 2 .

2) Garis berat (Median of triangle) adalah garis dari titik sudut
(vertex) suaru segitiga ke tengah-tengah garis di hadapan sudut
tersebut. Jadi, BM garis berat ke garis AC, membagi dua AC
sama panjang sehingga AM=MC.

3) Garis tinggi (Altitude to a side of triangle) adalah garis dari titik
sudut suatu segitiga tegak lurus terhadap garis di hadapan sudut
tersebut. Jadi, BD garis tinggi terhadap AC, tegak lurus terhadap
AC, dan membentuk 2 sudut siku-siku 1 dan 2.

4) Garis tinggi suatu segitiga tumpul (Altitudes of obtuse triangle)
dapat berada di luar segitiga dengan cara menarik garis  dari titik
sudut ke garis perpanjangan sisi segitiga. Jadi, dalam segitiga
ABC (diarsir), garis tinggi BD dan CE terletak di luar segitiga.
Dalam setiap kasus, satu sisi sudut tumpul harus diperpanjang.

B
1 2

A        D               C

B

A M C
B

A               D         C
B

D        A                C
E
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1.7. Sudut-sudut berpasangan dan sifat-sifatnya.

1) Sudut berdampingan (Adjacent angles) adalah dua sudut yang
mempunyai titik sudut yang sama dan salah satu sisinya berimpit.
Jika sustu sudut co dibagi menjadi dua sudut yang berdampingan
ao dan bo, maka ao + bo = co.

2) Sudut bertolak belakang (vertical angles) adalah dua sudut yang
tidak berdampingan yang dibentuk oleh dua garis yang
berpotongan. Sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama.
Jadi, jika AB dan CD dua garis yang berpotongan, maka 1 = 3
dan 2 = 4 .

3) Sudut komplemen (Complementary angles) adalah dua sudut
yang jumlahnya 90o. Jika dua sudut komplemen besarnya ao dan
bo, maka ao + bo = 90o. Dua sudut berdampingan merupakan sudut
komplemen apabila sisi-sisi luarnya saling tegak lurus. Jadi, AB
dan BC saling tegak lurus.

4) Sudut suplemen (Supplementary angles) adalah dua sudut yang
jumlahnya 180o. Jika ao dan bo dua sudut komplemen, maka ao +
bo = 180o. Dua sudut berdampingan merupakan sudut suplemen
jika dari sisi-sisi luarnya dapat dibentuk suatu garis lurus. AB dan
BC terletak pada garis lurus AC yang sama. Jika dua sudut
suplemen sama besar, maka sudutnya pastilah sudut-sudut siku-
siku.

co

ao

bo

2
1       3

4

A     D ao

ao bo

bo

B             C

D         ao bo

ao bo

A   B            C
C

A          D               C
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BAB II
METODA PEMBUKTIAN

2.1. Pembuktian dengan berpikir deduktif
Berpikir deduktif dapat digunakan untuk menetapkan diterima atau membenarkan

pernyataan sebagai kesimpulan yang diambil dari pernyataan-pernyataan yang diturunkan
yang benar sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang benar. Ada tiga tahapan langkah
sebagai berikut :
1) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan sustu keseluruhan/kesemestaan seperti

himpunan manusia: “Semua mahasiswa adalah lulusan SLTA”.
2) Membuat sebuah pernyataan khusus tentang satu atau lebih anggota himpunan semesta

yang berkenaan  dengan pernyataan umum : “Mahasiswa D-2 Unwir adalah mahasiswa”.
3) Membuat deduksi yang logis apabila pernyataan umum dipakai pada pernyataan khusus:

“Mahasiswa D-2 Unwir adalah lulusan SLTA”.
Berpikir deduktif dikatakan berpikir silogistik selama ketiga tipe pernyataan merupakan suatu
silogisme. Dalam suatu silogisme pernyataan umum merupakan premis mayor, pernyataan
khusus merupakan premis minor, dan deduksinya merupakan kesimpulan. Dengan demikian
silogisme di atas :
1) Premis mayornya : Semua mahasiswa adalah lulusan SLTA.
2) Premis minirnya : Mahasiswa D-2 Unwir adalah mahasiswa.
3) Kesimpulannya : Mahasiswa D-2 Unwir adalah lulusan SLTA.

Bentuk silogisme di atas dapat diilistrasikan dengan sebuah diagram lingkaran
bersama sebagaimana berikut :

Lulusan SLTA

Mahasiswa

Mahasiswa D-2 Unwir

2.2. Pengamatan (Observation), pengukuran, dan Percobaan bukan merupakan
pembuktian.

1) Pengamatan tidak dapat digunakan sebagai pembuktian. Apa yang tampak oleh mata bisa
salah. Pandangan, seperti dalam kasus buta warna bisa keliru tentang warna. Demikian
halnya dari gambar berikut : AB nampak tidak sama dengan CD, padahal kenyataannya
sama. C

B                              D
A                   B

A B                 A                  B        A                      C
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2) Pengukuran tidak dapat digunakan sebagai pembuktian. Pengukuran hanya digunakan
terhadap sejumlah kasus termatas. Kisimpulannya tidak pasti, tetapi mendekati,
tergantung pada ketepatan alat dan kepedulian pengamat. Dalam mengukur, harus dibuat
harga kemungkinan kesalahan yang sama dengan setengah kali ukuran terkecil yang
digunakan. Dengan demikian jika mengukur sebuah sudut terhadap derajat terdekat, suatu
harga setengah derajat merupakan kesalahan pengukurannya.

3) Peercobaan (experiment) tidak dapat digunakan sebagai pembuktian. Dalam percobaan,
kesimpulannya hanya merupakan yang paling mungkin. Tingkat kemungkinannya
(probabilitas) tergantung pada situasi khusus atau hasil pengujian dalam proses percobaan.
Dimungkinkan sebuah dadu dilempar ke atas 10 kali, diamati salah satu sisinya, maka
peluangnya untuk muncul sisi tertentu lebih besar daripada jika dilempar 20 kali; tidak
satupun peluangnya yang tentu.

Latihan :
1) Buatlah diagram lingkarannya, dan simpulkanlah dari:

a. Jika A adalah B dan B adalah C, maka ………;
b. Jika A adalah B dan B adalah E dan E adalah R, maka ……….;
c. Jika X adalah Y dan ……………, maka X adalah M;
d. Jika C adalah D dan E adalah C, maka ………….;
e. Jika persegi (S) merupakan persegi panjang (R) dan persegi panjang adalah segi empat

beraturan (P), maka ……………..

2) Lengkapilah silogisma berikut:
PREMIS MAYOR PREMIS MINOR KESIMPULAN
Seekor kucing adalah
binatang lokal

Si Belang adalah seekor
kucing

……………………………

Semua manusia pasti mati ……………………………. Aan pasti mati
Sudut bertolak belakang
adalah sama besar

c dan d adalah sudut
bertolak belakang

……………………………

…………………………… Sebuah persegi adalah
persegi panjang

Sebuah persegi mempunyai
diagonal yang sama
panjang

Sebuah segitiga tumpul
hanya mempunyai satu
sudut tumpul

…………………………….. ABC hanya mempunyai
satu sudut tumpul.

3) Dari gambar berikut carilah:
a. ADC jika c = 45o dan d = 85o;
b. AEB jika e = 60o;
c. ABD jika a = 15o;
d. ABC jika b = 42o.

B C
b

a
A        e                   c      d  D

4) Dari gambar di samping, carilah :
a. OB jika diameter AD = 36;
b. AE jika E titik tengan setengah lingkaran AED
c. Carilah derajat dari CD, AE, dan AEC

B      70o

50o C
A                     D

E
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2.3. Asumsi : Aksioma dan Postulat
Seluruh struktur pembuktian dalam Geometri harus berdasarkan atau diawali dengan

beberapa pernyataan umum yang tidak perlu dibuktikan yang disebut asumsi. Pernyataan-
pernyataan yang diterima sebagai yang benar untuk mendeduksi atau menurunkan
pernyataan-pernyataan lainnya.

Asumsi dapat berupa Aksioma atau Postulat :
1) Sebuah aksioma adalah asumsi yang dapat digunakan pada matematika secara umum.

Jadi, sebuah kuantitas/besaran dapat mengganti sesuatu yang sama dalam sebuah
pernyataan atau persamaan yang digunakan dalam Aljabar dan begitu juga dalam
Geometri.

2) Sebuah postulat adalah asumsi yang dapat digunakan pada suatu cabang matematika
seperti Geometri. Jadi, dua garis lurus dapat berpotongan pada satu dan hanya satu titik
berlaku khusus pada Geometri.

Berikut ini daftar aksioma dan postulat yang harus secara langsung dipelajari.

Aksioma
Aks. 1 : Sesuatu sama terhadap yang sama atau sesuatu yang sama, sama satu sama lain.

(Misal, 1 gross sama dengan 12 lusin, karena sama-sama 144 buah)
Aks. 2 : Sesuah kuantitas/besaran dapat menggantikan sesuatu yang sama dalam suatu

pernyataan atau persamaan (Aksioma substitusi).
(Misal, jika x=5 dan y = x + 3, maka dengan mengganti 5 untuk x, y = 5 + 3 = 8)

Aks. 3 : Keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya.
(Misal, Rp 2.550 = 2 uang ribuan + 5 uang ratusan + 1 uang lmapuluhan)

Aks. 4 : Suatu kuantitas/besaran sama dengan dirinya sendiri. (Aksioma identitas).
(Misal, x = x, AB = AB, K = K )

Aks. 5 : Jika sesuatu yang sama ditambahkan kepada sesuatu yang sama, maka hasilnya
sama. (Aksioma penjumlahan)
Misal, 2 kuintal = 200 kg                                   x = 10

3 kuintal = 100 kg + y =  5 +
5 kuintal = 300 kg                             x + y = 15

Aks. 6 : Jika sesuatu yang sama dikurangkan kepada sesuatu yang sama, maka hasilnya
sama (Aksioma pengurangan)
Misal, 5 lusin = 60 buah                                     x + 10 = 17

2 lusin = 24 buah _ 10 = 10 _
3 lusin = 36 buah x = 7

Aks. 7 : Jika sesuatu yang sama dikalikan/digandakan kepada sesuatu yang sama, maka
hasilnya sama (Aksioma perkalian)
Misal, Harga sebuah pensil Rp 1.000,-; harga 3 buah pensil Rp 3.000,-

Aks. 8 : Jika sesuatu yang sama dibagi sesuatu yang sama, maka hasilnya sama
(Aksioma pembagian)
Misal, 5 kg telor harganya Rp 45.000,-; 1 kg telor harganya Rp 9.000,-

Aks. 9 : Jika perpangkatan sesuatu yang sama, hasilnya sama. (Aksioma perpangkatan)
Misal, a = 3, maka a2 = 32 atau a2 = 9.

Aks. 10 : Jika penarikan akar sesuatu yang sama, hasilnya sama. (Aksioma perpangkatan)

Misal, p3 = 8, maka p = 3 8 = 2.
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Contoh penggunaan Aksioma terhadap pernyataan.
a) Jika hari ini usia Abdul dan Budi sama, maka dalam sepuluh tahun yang akan datang (?)
b) Karena 32o F dan 0o C merupakan titik beku air, maka (?)
c) Jika saat ini Cintya dan Deti mempunyai berat yang sama dan masing-masing kemudian

berkurang 2 kg, maka (?)
d) Jika dua tempat penampungan air yang memiliki volume yang sama dilipat-tigakan

volumenya, maka (?)
e) Jika dua helai pita berukuran sama dipotong menjadi lima bagian yang sama, maka (?)
f) Jika Elsa dan Ferdi memiliki tinggi badan sama dengan tinggi badan Gita, maka (?)

Postulat
Post. 1 : Hanya sebuah garis lurus dapat ditarik dari dua buah

titik tertentu.
Misal, AB satu-satunya garis lurus dapat ditarik
antara titik A dan B.

A•                            • B

Post. 2 : Dua buah garis lurus dapat berpotongan hanya di
sebuah titik.
Misal, hanya titik P titik potong antara AB dan CD.

A                             D
P

C                         D
Post. 3 : Sebuah garis lurus merupakan garis terpendek

antara dua buah titik.
Misal, garis lurus AB adalah paling pendek daripada
garis lengkung atau garis patah AB.

A                               B

Post. 4 : Hanya sebuah lingkaran dapat dibuat dengan sebuah
titik tertentu sebagai pusat dan sebuah ruas
(segmen) garis sebagai jari-jari.
Misal, hanya lingkaran A dapat dibuat dengan A
sebagai pusat dan AB sebagai jari-jari.

A         B

Post. 5 : Bangun geometri dapat dipindahkan tanpa merubah
ukuran dan bentuk.
Misal,  I dapat dipindahkan posisinya ke posisi
yang baru tanpa mengubah ukuran dan bentuk.

I
I

Post. 6 : Sebuah ruas garis lurus hanya memilki satu titik
tengah.
Misal, Hanya M titik tengah AB.

A            •            B
M

Post. 7 : Sebuah sudu hanya mempunyai satu garis bagi.
Misal, hanya AD garis bagi sudut A. A                      D

Post. 8 : Melalui sebuah titik pada sebuah garis lurus hanya
dapat dibuat sebuah garis lurus yang tegak lurus
pada garis tersebut.
Misal, jika P pada AB maka hanya PC ┴ AB.

C

A B
P

Post. 9 : Melalui sebuah titik di luar sebuah garis lurus hanya
dapat dibuat sebuah garis lurus yang tegak lurus
pada garis tersebut.
Misal, jika P di luar AB maka hanya PC ┴ AB.

P

A                          B
C
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2.4. Theorema (dalil) dasar sudut
Theorema adalah suatu pernyataan yang harus dibuktikan. Theorema-theorema berikut

untuk membuktikannya diperlukan definisi, aksioma, atau postulat. Prinsip termasuk
pernyataan geometri yang sama pentingnya dengan Theorema, aksioma, postulat, dan definisi.

Prinsip 1: Semua sudut tegak lurus adalah sama.
A = K A                                K

Prinsip 2: Semua sudut lurus adalah sama.

C = D C                      D

Prinsip 3: Komplemen sudut yang sama atau sama besar
adalah sama.

Ini merupakan kombinasi prinsip (a) komplemen

sudut yang sama adalah sama ( a = b
masing-masing komplemen dari x ); (b)
Komplemen sudut yang sama besar adalah

sama ( c = d masing-masing komplemenya
adalah x dan y ).

a
x   b

c                        d
x                 y

Prinsip 4: Suplemen sudut yang sama adalah sama.
Ini merupakan kombinasi prinsip (a) suplemen

sudut yang sama adalah sama ( a = b
masing-masing suplemen dari x ); (b)
Suplemen sudut yang sama besar adalah sama

( c = d masing-masing suplemenya adalah
x dan y ).

x
a              b

c   x             y    d

Prinsip 5: Sudut bertolak belakang adalah sama.
a = b mengikuti prinsip 4, karena a dan
b merupakan suplemen dari sudut yang sama,

yaitu c.

c
a                b
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BAB III
GARIS SEJAJAR, JARAK, KONGRUENSI, DAN HUBUNGAN ANTAR SUDUT

3.1. Garis sejajar
Dua buah garis sejajar adalah dua buah garis lurus pada

suatu bidang yang sama yang tidak berpotongan walaupun
diperpanjang sampai jauh tak hingga. Simbol sejajar adalah ║.
Misal, AB ║CD dibaca “AB sejajar CD”.

B
D

A
C

Garis potong (transversal) dari dua buah garis atau lebih
adalah garis yang memotong garis-garis tersebut. Misal, EF
merupakan garis potong AB dan CD.

Sudut dalam adalah sudut antara dua garis dengan garis
potongnya; sedangkan Susut luar adalah sudut yang berada di
luar dua garis tersebut. Misal, dalam gambar di samping 1 ,

2 , 3 , dan 4 merupakan sudut-sudut dalam; sedangkan
5 , 6 , 7 , dan 8 merupakan sudut-sudut luar.

E
A 5  6 B

1  2

C 4  3 D
8 7

F

Sudut-sudut berpasangan yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong oleh garis
suatu garis potong (Transfersal).

Dari gambar garis sejajar AB dan CD yang dipotong oleh garis EF di atas didapat
pasangan sudut-sudut yang disebut :
1) Sudut sehadap, yaitu sudut yang arah bukanya sama. Dari gambar di atas, sudut-sudut

yang sehadap, adalah masing-masing pasangan 1 dengan 8 , 2 dengan 7 , 3
dengan 6 , dan 4 dengan 5 .

2) Sudut dalam berseberangan, yaitu sudut-sudut antara dua garis sejajar yang posisinya
berseberangan dari garis potong. Dari gambar di atas, sudut-sudut dalam
berseberangannya adalah masing-masing pasangan 1 , dengan 3 , dan 2 , dengan

4 .
3) Sudut luar berseberangan, yaitu sudut-sudut di sebelah luar dua garis sejajar yang

posisinya berseberangan dari garis potong. Dari gambar di atas, sudut-sudut luar
berseberangannya adalah masing-masing pasangan 5 dengan 7 serta 6 , dengan

8 .

Prinsip-prinsip garis sejajar
Prinsip 1 : (Postulat garis sejajar) – Melalui sebuah titik di

luar suatu garis lurus, hanya dapat di taris sebuah
garis yang sejajar dengan garis tersebut.
(Melalui titi P hanya ada satu garis l2 sejajar l1)

l1

l2

∙P

Pembuktian bahwa dua garis sejajar
Prinsip 2 : Dua garis sejajar, jika sudut-sudut sehadapnya

sama besar.
(l1║l2 , jika a = b )

a                  l1

b              l2

Prinsip 3 : Dua garis sejajar, jika sudut-sudut dalam
berseberangannya sama besar.
(l1║l2 , jika c = d )

l1

c

d       l2
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Prinsip 4 : Dua garis sejajar, jika sudut-sudut dalamnya saling
bersuplemen atau jumlahnya 180o.
(l1║l2 , jika c dan d saling bersuplemen atau

c + d = 1800).

c           l1

d l2

Prinsip 5 : Dua garis sejajar, jika kedua garis tersebut tegak
lurus terhadap suatu garis yang sama.
(l1║l2, jika l1  l3 dan l2 l3)

l3

l1

l2

Prinsip 6 : Dua garis sejajar, jika sudut-sudut dalam
berseberangannya sama besar.
(l1║l2, jika l1 ║ l3 dan l2║l3)

l1

l3

l2

Sifat-sifat garis sejajar
Prinsip 7 : Jika dua garis sejajar, maka sudut-sudut

sehadapnya sama besar.
(jika l1║l2 , maka a = b )

a l1

b l2

Prinsip 8 : Jika dua garis sejajar, maka sudut-sudut dalam
berseberangannya sama besar.
(Jika l1║l2 , maka c = d )

l1

c

d       l2

Prinsip 9 : Jika dua garis sejajar, maka sudut-sudut dalamnya
saling bersuplemen atau jumlahnya 180o.
(Jika l1║l2 , maka c dan d saling bersuplemen
atau c + d = 1800).

c
d

Prinsip 10 : Jika dua garis sejajar, maka kedua garis tersebut
tegak lurus terhadap suatu garis yang sama.
(Jika l1║l2, maka l1  l3 dan l2 l3)

l3

l1

l2

Prinsip 11 : Jika dua garis sejajar, maka sudut-sudut dalam
berseberangannya sama besar.
(Jika l1║l2, maka l1 ║ l3 dan l2║l3)

l1

l3

l2

Prinsip 12 : Jika sisi-sisi dua buah sudut masing-masing saling
sejajar, maka baik sudutnya maupun sudut
suplemennya sama besar.
(Jika l1║l3, dan l2 ║ l4, maka a = b dan a +

c = 1800.

l1

l3

a         l2

c   b l4

3.2. Segitiga Kongruen
Prinsip-prinsip dasar segitiga kongruen.

PRINSIP HIPOTESIS KESIMPULAN
1) Jika dua segitiga kongruen, maka bagian-

bagian yang lainnya sama. (Jika ABC
A’B’C’, maka A = 'A , B = 'B ,

C = 'C , a = a’, b = b’, dan c = c’).

C
b          a

A c
C’  B

b’          a’
A’

c’ B’

C
b              a

c
C’

b’          a’
A

c’             B’
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Metoda Pembuktian bahwa segitiga-segitiga kongruen
PRINSIP HIPOTESIS KESIMPULAN

2) (s, sd, s = s, sd, s)
Jika pada dua buah segitiga terdapat dua
sisi dan sudut yang diapit kedua sisi
tersebut sama, maka kedua segitiga tersebut
kongruen.
Jika b = b’, c = c’ dan A = 'A , maka
ABC A’B’C’,

C
b              a

c
C’

b’          a’
A

c’             B’

C

A
C’  B

A
B’

3) (sd, s, sd) = (sd, s, sd)
Jika pada dua buah segitiga terdapat dua
sudut dan sebuah sisi bersamanya sama,
maka segitiga tersebut kongruen.
Jika A = 'A , B = 'B , dan c = c’,
maka ABC A’B’C’.

C
b              a

c
C’

b’          a’
A

c’             B’

C

A
C’  B

A
B’

4) (s, s, s) = (s, s, s)
Jika pada dua buah segitiga ketiga sisinya
sama, maka segitiga tersebut adalah
kongruen.
Jika a = a’, b = b’, dan c = c’, maka
ABC A’B’C’.

C
b              a

c
C’

b’          a’
A

c’             B’

C

A
C’  B

A
B’

3.3. Segitiga samakaki dan segitiga samasisi
PRINSIP HIPOTESIS KESIMPULAN

1) Jika dua buah sisi dari sebuah segitiga
sama, maka kedua kedua sudut
dihadapannya (sudut alasnya) sama.
Jika pada ABC, AC = BC, maka

A = B .

C

A                 B

C

A B
2) Jika dua buah sudut dari sebuah segitiga

sama, maka kedua sisi dihadapannya
(kakinya) sama.
Jika pada ABC, A = B , maka AC =
BC.

C

A B

C

A                  B
3) Segitiga samasisi adalah segitiga sama

sudut (ketiga sudutnya sama).
Jika pada ABC, AC = BC = AB, maka

A = B = C .

C

A                  B

C

A                  B
4) Segitiga sama sudut (ketiga sudutnya

sama) adalah segitiga samasisi (ketiga
sisinya sama).

Jika pada ABC, A = B = C , maka
AC = BC = AB.

C

A                  B

C

A                  B
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Latihan :
Buktikan masing-masing berikut  :
1. B

A        D        C

a. Diketahui : BD  AC
D tengah-tengah AC
Buktikan  : AB = BC

b. Diketahui : BD garis bagi
B .

BD Garis berat pada AC
Buktikan : A = C

2.
B             E C

2

1
A               F           D

a. Diketahui : 1 = 2 ,
BF = DE, BF garis bagi

B , DE garis bagi D ,
B dan D sudut-sudut

siku-siku.
Buktikan : AB = CD.

b. Diketahui : BC = AD
E tengah-tengan BC
F tengah-tengah AD
AB = CD, BF = DE

Buktikan : A = C

3.
B

1    2
D       A        C          E

Diketahui : AD = CE
1 = 2

Buktikan : AGD  CBE

4. B

D 1      2  E

A                     C

Diketahui : 1 = 2
AD = EC

Buktikan : ABE  BCD

5. Jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga besarnya 1800.
6. Jumlah sudut-sudut dalam segiempat besarnya 3600
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BAB IV
TRAPESIUM, JAJARAN GENJANG, MEDIAN DAN TITIK TENGAH

4.1. Trapesium
Suatu Trapesium adalah suatu segiempat yang mempunyai

dua garis sejajar. Ciri dasar dari sebuah Trapesium adalah dua
sisi/garis sejajarnya. Sisi sejajar terpanjangnya disebut alas
Trapesium. Garis/sisi yang tidak sejajarnya disebut kaki. Median
(garis tengah) Trapesium adalah garis yang menghubungkan dua
titik tengah pada masing-masing kakinya. Misal, dari gambar
Trapesium ABCD, alasnya adalah AB dan CD. Jika M dan N dua
titik tengah pada kaki, maka MN adalah Median dari Trapesium
tersebut.

B C

M N

A D
Suatu Trapesium samakaki adalah Trapesium yang panjang

kakinya sama. Misal, Trapesium samakaki PQRS, PQ = RS.
Sudut alasnya adalah P = S .

P                    Q

R S

4.2. Jajaran genjang
Suatu jajaran genjang adalah segiempat yang dua sisi yang

saling berhadapannya sejajar. Pada jajaran genjang ABCD berikut
AB CD dan BC AD.

B                          C

A B
Ciri-ciri atau sifat-sifat jajaran genjang
Prinsip 1

Prinsip 2

:

:

Sisi berhadapan sebuah jajaran genjang adalah
sejajar. (Definisi)

Sebuah diagonal jajaran genjang membagi jajaran
genjang menjadi dua buah segitiga yang sama dan
sebangun (kongruen).
Pada jajaran genjang PQRS, PQS  SRQ

Q                         R
II

I
P                          S

Prinsip 3

Prinsip 4

Prinsip 5

Prinsip 6

:

:

:

:

Panjang sisi-sisi yang berhadapan pada
sebuahjajaran genjang sama panjang. Misal, pada
jajaran genjang ABCD, AB = CD dan AD = BC.

Sudut-sudut yang saling berhadapan pada sebuah
jajaran genjang adalah sama. Misal, pada jajaran
genjang ABCD, A = C dan B = D.

Sudut-sudut dalam yang sepihak pada jajaran
genjang saling bersuplemen atau jumlahnya 180o.
Misal, pada jajaran genjang ABCD, A
merupakan suplemen dari B danD atau .
A+B = 180o danA+D = 180o.

Diagonal-diagonal suatu jajaran genjang saling
membagi dua sama panjang. AE = EC dan BE =
ED.

B                           C

E

A D
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Membuktikan bahwa sebuah segiempat merupakan jajaran genjang.

Prinsip 7

Prinsip 8

Prinsip 9

Prinsip 10

Prinsip 11

:

:

:

:

:

Sebuah segiempat merupakan jajaran genjang jika
panjang sisi-sisi yang berhadapannya saling
sejajar.

Sebuah segiempat merupakan jajaran genjang jika
panjang sisi-sisi yang berhadapannya sama
panjang.

Sebuah segiempat merupakan jajaran genjang jika
dua sudutnya sama dan dua sisinya saling sejajar.

Sebuah segiempat merupakan jajaran genjang jika
sudut-sudut yang berhadapannya sama besar.

Sebuah segiempat merupakan jajaran genjang jika
diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama
panjang.

B C

E

A D

4.3. Jajaran genjang istimewa (khusus)
Definisi dan hubungan antar jajaran genjang istimewa
Persegi panjang (rectangle), belah ketupat (rhombus), dan persegi (bujur sangkar)

termasuk ke dalam himpunan jajaran genjang. Masing-masing berikut didefinisikan dari
jajaran genjang :
1) Sebuah persegi panjang adalah sebuah jajaran genjang sama sudut ke empat sudutnya

sama besar);
2) Sebuah belah ketupat adalah sebuah jajaran genjang yang sisi-sisinya sama panjang;
3) Sebuah persegi adalah jajaran genjang yang sudut-sudutnya sama besar dan sisi-sisinya

sama panjang. Jadi, persegi merupakan persegi panjang dan juga belah ketupat.

Persegi
Jajaran genjang

Persegi                   belah
Panjang                      ketupat
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Ciri-ciri/Sifat-sifat jajaran genjang istimewa
Prinsip 1

Prinsip 2

Prinsip 3

Prinsip 4

Prinsip 5

:

:

:

:

:

Sebuah persegi panjang, belah ketupat, atau
persegi mempunyai semua ciri-ciri jajaran
genjang.

Semua sudut persegi adalah sudut tegak lurus.

Diagonal-diagonal persegi adalah sama panjang.

Semua sisi pada sebuah belah ketupat sama
panjang.

Diagonal-diagonal belah ketupat berputongan
saling tegak lurus dan saling membagi dua sama
panjang.

Q R

P S

Prinsip 6

Prinsip 7

Prinsip 8

:

:

:

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

Diagonal-diagonal belah ketupat membentuk
empat buah segitiga yang sama dan sebangun
(kongruen).

Sebuah persegi memiliki ciri-ciri yang sama
dengan sebuah persegi panjang dan belah ketupat.

Membuktikan bahwa sebuah jajaran genjang merupakan sebuah persegi panjang, belah
ketupat atau sebuah persegi.
a. Membuktikan bahwa sebuah jajaran genjang merupakan persegi panjang.

Definisi dasar atau minimum sebuah persegi panjang adalah: “Sebuah persegi panjang
adalah sebuah jajaran genjang yang mempunyai sebuah sudut siku-siku”. Karena sudut-sudut
dalam sepihak sebuah jajaran genjang saling bersuplemen, maka jika salah satunya siku-siku
yang lainnya siku-siku juga. Definisi dasar persegi panjang ini memberikan metoda yang
berguna untuk membuktikan bahwa sebuah jajaran genjang merupakan sebuah persegi
panjang sebagaimana berikut:

Prinsip 9

Prinsip 10

:

:

Jika sebuah jajaran genjang mempunyai sebuah
sudut siku-siku, maka jajaran genjang tersebut
merupakan sebuah persegi panjang.

Jika sebuah jajaran genjang mempunyai diagonal
yang sama panjang, maka jajaran genjang tersebut
merupakan sebuah persegi panjang.

Q R

P S

b. Membuktikan bahwa sebuah jajaran genjang merupakan belah ketupat
Definisi dasar atau minimum sebuah belah ketupat adalah : “Sebuah belah ketupat adalah

sebuah jajaran genjang yang mempunyai sisi-sisi berdampingan sama panjang”.
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Prinsip 11 : Jika sebuah jajaran genjang mempunyai dau sisi berdampingannya sama
panjang, maka jajaran genjang tersebut merupakan belah ketupat.

c. Membuktikan bahwa sebuah jajaran genjang merupakan sebuah persegi.

Prinsip 12 : Jika sebuah jajaran genjang mempunyai sebuah sudut siku-siku dan dua sisi
berdampingannya sama panjang, maka jajaran genjang tersebut merupakan
persegi.

Latihan :
1) Jika ABCD sebuah belah ketupat, carilah x dan y berikut :

a)              B                           C         b)        B        y+20         C   c)     B                         C
y

20               y                           5y+6                           x
60o 4x-5

A                         D                     A                         D           A    2x+15           D

2) Jika ABCD merupakan sebuah belah ketupat, carilah x dan y masing-masing berikut:
a) BC = 35,  CD = 8x – 5,  BD = 5y , C = 60o

b) AB = 43,  AD = 4x + 3,  BD = y + 8, B =120o

c) AB = 7x,  AD = 3x + 10, BC = y
d) AB = x + y, AD = 2x – y,  BC = 12
e) B =130o, 1 = 3x – 10, A = 2y
f) 1 = 8x – 29, 2 = 5x+4, D = y

B                          C
1 2

A                          D

3) Buktikan masing-masing beriku:
a) Diketahui : Persegipanjang ABCD,

EA = DF
Buktikan  : BE = CF

B                         C

E        A                     D         F

b) Diketahui : Persegipanjang ABCD
E, F, G, dan H titik-titik
tengan sisi-sisi segiempat.

Buktikan   : EFGH sebuah belah
ketupat.

B F              C

E                                 G

A             H              D
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BAB V
SIMILARITAS (KESEBANGUNAN)

5.1. Rasio atau perbandingan
Rasio digunakan untuk membandingkan besaran dengan pembagian. Rasio dua kuantitas

adalah bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua. Suatu rasio merupakan bilangan
abstrak, yaitu sebuah bilangan tanpa suatu unit ukuran. Misal, rasio 10 m terhadap 5 m adalah
10 m : 5 m yang sama dengan 2.

Suatu rasio dapat disajikan dalam cara-cara berikut :
(a) menggunakan tanda titik dua “:”, seperti 3 : 4;
(b) menggunakan kata “dengan” seperti 3 dengan 4;

(c) menggunakan tanda pecahan seperti
4

3
;

(d) menggunakan tanda desimal seperti 0,75;
(e) menggunakan tanda persen seperti 75%.

Untuk mencari rasio, kuantitas atau besarannya harus memiliki unit atau satuan yang
sama. Suatu rasio harus disederhanakan dengan mengubah dan menghilangkan bentuk
pecahan dalam rasio. Misal, 1 m dengan 15 cm, pertama ubah 1 m menjadi 100 cm kemudian
buat rasio 100 dengan 15; hasilnya 20 dengan 3 atau 20 : 3. Juga, rasio 2½ : ½ diubah menjadi
5 : 1 atau 5.

Rasio 3 besaran atau lebih dapat disajikan sebagai rasio berlanjut. Misal, rasio dari 3 gr
dengan 4 gr denga 5 gr merupakan rasio berlanjut 3 : 4 : 5. Perluasan rasio ini merupakan
suatu kombinasi dari tiga rasio terpisah, yaitu 3 : 4; 3 : 5; dan 4 : 5.

5.2. Proporsi (Kesebandingan)

Suatu proporsi adalah kesamaan dua rasio. Misal, 2 : 5 = 4 : 10 atau
5

2
=

10

4
merupakan

proporsi. Suku keempat dari suatu proporsi adalah proporsi urutan keempat dari tiga proporsi
lainnya. Misal, 2 : 3 = 4 : x; x merupakan suku keempat dari 2, 3, dan 4.

Suku tengah suatu proporsi adalah suku kedua dengan suku ketiga; sdengangkan ujung-
ujung proporsi adalah suku paling luar, yaitu suku pertama dan suku keempat. (Misal, a : b =
c : d, unsur tengahnya adalah b dan c; sedangkan ujung-ujungnya adalah a dan d).

Jika unsur tengah suatu proporsi besarnya sama, maka berarti proporsinya unsur pertama
dengan unsur keempat. (Misal, 9 : 3 = 3 : 1, sama saja dengan 9 : 1).

Prinsip-prinsip proporsi
Prinsip 1 : Dalam sembarang proporsi, hasil kali suku tengah sama dengan hasil kali

ujung-ujungnya.
(Misal, a : b = c : d, maka bc = ad.

Prinsip 2 : Jika hasil kali dua bilangan sama dengan hasil kali dua bilangan lainnya, maka
yang satu berasal dari pasangan suku tengah dan yang lainnya dari pasangan
ujung-ujungnya.
(Misal, 3x : 5y, maka dapat berasal dari x : y = 5 : 3 atau y : x = 3 : 5 atau 3 : y
= 5 : x; atau 5 : x = 3 : y).
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Metoda atau cara mengubah suatu proporsi menjadi suatu proporsi baru
Prinsip 3 : Metoda inversi (membalik).

Suatu proporsi dapat diubah menjadi proporsi baru dengan membalik masing-
masing rasio.

(Misal, jika
x

1
=

5

4
, maka

1

x
=

4

5
).

Prinsip 4 : Metoda alternasi (mengganti silang).
Suatu proporsi dapat diubah menjadi proporsi baru dengan cara mengganti
bersilangan unsur tengahnya atau unsur ujung-ujungnya.

(Misal, jika
3

x
=

2

y
, maka

y

x
=

2

3
atau

3

2
=

x

y
).

Prinsip 5 : Metoda adisi (penambahan)
Suatu proporsi dapat diubah menjadi proporsi baru dengan cara menambahkan
suku masing-masing rasio pada suku pertama dan suku ketiga.

(Misal, jika a : b = c : d, maka menjadi (a + b) : b = (c + d) : d atau
b

a
=

d

c

menjadi
b

ba 
=

d

dc 
; jika

2

2x
=

1

9
, maka menjadi

2

x
=

1

10
).

Prinsip 6 : Metoda substraksi (pengurangan)
Suatu proporsi dapat diubah menjadi proporsi baru dengan cara mengurangi
suku pertama dan suku ketiga dengan masing-masing rasionya.

(Misal, jika a : b = c : d, maka menjadi (a - b) : b = (c - d) : d atau
b

a
=

d

c

menjadi
b

ba 
=

d

dc 
; jika

3

3x
=

1

9
, maka menjadi

3

x
=

1

8
).

Prinsip 7 : Jika sembarang tiga suku dari suatu proporsi sama denga tiga suku proporsi
lainnya, maka suku sisanya juga sama.

(Misal, jika
y

x
=

2

3
dan

5

x
=

2

3
, maka y = 5).

Prinsip 8 : Dalam suatu deretan rasio yang sama, rasio jumlah pembilangnya terhadap
jumlah penyebutnya yang bersesuaian sama dengan rasio salah satu pembilang
dan penyebutnya.

(Misal, jika
b

a
=

d

c
=

f

e
, maka =

fdb

eca




=
d

c
. Jika

4

yx 
=

5

3y
=

2

3
,

maka
254

33


 yyx

=
2

3
atau

11

x
=

2

3
).

Latihan:
1) Buatlah rasio dari :

a) x denga 8x;   b) 11d dengan 22;  c) 15x dengan 10x dengan 5x;  d) 7½ dengan 2½.

2) Carilah suku keempat dari masing-masing barisan suku proporsi berikut :
a) 1, 3, 5;   b) 8, 6, 4;   c) 3, 4, 2;   d) ⅔, 2, 5;   e) b, 2a, 3b

3) Carilah x dari : 1)
9

2x
=

2

3
;     2)

8

yx 
=

4

yx 
=

3

2
;     3)

15

3 yx 
=

10

3y
=

5

3
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5.3. Proporsi garis
Jika dua garis dibagi secara proporsional, maka :

1) Ruas garis (segmen) yang bersesuaian juga proporsional;
2) Kedua garis dan pasangan segmennya yang bersesuian juga

proporsional.
(Misal, Jika AB dan AC dibagi secara proporsional oleh DE,

suatu proporsi seperti
b

a
=

d

c
dapat ditentukan dengan

menggunakan empat segmen atau suatu proporsi seperti

AB

a
=

AC

c
dapat ditentukan dengan menggunakan dua garis

dengan dua segmennya.

A

a            c

D                            E
b d

B                                  C

Menentukan delapan susunan semberang proporsi

Suatu proporsi seperti
b

a
=

d

c
dapat disusun dalam delapan cara. Untuk menentukan

kedelapan macam, singkatnya masing-masing suku proporsi mewakili sebuah segmen gambar
di atas. Masing-masing proporsi yang mungkin ditentukan dengan menggunakan arah yang
sama, seperti berikut :

Arah bawah

a            c

b                       d

b

a
=

d

c
atau

d

c
=

b

a

Arah atas

a            c

b                       d

a

b
=

c

d
atau

c

d
=

a

b

Arah samping kanan

a            c

b                       d

c

a
=

d

b
atau

d

b
=

c

a

Arah samping kiri

a           c

b                      d

a

c
=

b

d
atau

b

d
=

a

c

Prinsip 1

Prinsip 2

:

:

Jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi
suatu segitiga, maka garis tersebut membagi sisi
lainnya secara proporsional.

(Misal, dalam ABC, jika DE║BC, maka
b

a
=

d

c
)

Jika sebuah garis membagi dua sisi suatu segitiga
secara proporsional, maka garis tersebut sejajar
dengan sisi ketiga segitiga tersebut.

(Misal, dalam ABC, jika
b

a
=

d

c
, maka DE║BC)

A

a         c

D                     E
b                        d

B                          C

Prinsip 3 : Tiga garis sejajar atau lebih memotong dua garis
sembarang secara proposional.

(Misal, jika AB║EF║CD, maka
b

a
=

d

c
).

A         B
a          c

D               F
b                  d
C                    D
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Prinsip 4 : Garis bagi suatu sudut sebuah segitiga membagi
dua garis dihadapannya menjadi segmen-segmen
yang proporsional dengan garis-garis lainnya (garis
pembentuk sudut).
(Misal, dalam ABC, jika CD garis bagi C ,

maka
b

a
=

d

c
).

C

a                  b

B    c    D      d        A

5.4. Segitiga-segitiga sebangun
Segibanyak sebangun adalah segibanyak yang

sudut-sudut yang bersesuaiannya sama dan sisi-sisi yang
bersesuaiannya proporsional (sebanding). Segibanyak
yang sebangun mempunyai bentuk yang sama walaupun
ukurannya berbeda.

B
B’

c a
c’ a’

A                      C  A’                C’
Lambang kesebangunan adalah ~.

ABC ~ A’B’C’ dibaca “Segitiga ABC sebangun
dengan segitia A aksen, B aksen, C aksen.” Seperti
halnya dalam kasus segitiga sama dan sebangun sisi-sisi
dari segitiga yang sebangun berhadapan dengan sudut-
sudut yang sama. (Catatan bahwa sisi-sisi dan sudut-
sudut yang bersesuaian biasanya ditandai dengan hurup
yang sama dan tanda petik/aksen).
(Misal, dalam gambar di samping ABC ~ A’B’C’,
karena A = 'A = 37o, B = 'B = 53o, C = 'C

= 90o,
'a

a
=

'b

b
=

'c

c
atau

3

6
=

4

8
=

5

10
).

B’

B               a’=3                c’=5
C                     A

a=6                              b’=4
c=10

C             b=8            A

Prinsip-prinsip segitiga-segitiga yang sebangun
Prinsip 1 : Sudut-sudut yang bersesuaian dari segitiga-segitiga yang sebangun adalah

sama. (Definisi).
Prinsip 2 : Sisi-sisi segitiga yang sebangun adalah sebanding (proporsional)
Prinsip 3 : Dua segitiga dikatakan sebangun apabila dua sudut segitiga yang satu sama

dengan dua sudut segitiga yang lainnya.
Prinsip 4 : Dua segitiga dikatakan sebangun jika salah satu sudut segitiga yang satu

sama dengan salah satu sudut segitiga yang lainnya dan sisi-sisi yang
membentuk sudut tersebut sebanding (proporsional).

Prinsip 5 : Dua segitiga dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaiannya
sebanding.

Prinsip 6 : Dua segitiga siku-siku dikatakan sebangun jika sebuah sudut lancip segitiga
yang satu sama dengan sudut lancip segitiga lainnya.

Prinsip 7 : Sebuah garis yang sejajar salah satu sisi suatu segitiga yang memotong dua
sisi segitiga lainnya akan membentuk segitiga yang sebangun dengan
segitiga semula.

Prinsip 8 : Segitiga-segitiga yang sebangun adalah sebangun satu sama lainnya.
Prinsip 9 : Garis tinggi dari sudut siku-siku suatu segitiga siku-siku terhadap sisi

miringnya membagi segitiga tersebut menjadi dua segitiga yang sebangun
dengan segitiga semula.

Prinsip 10 : Segitiga-segitiga dikatakan sebangun jika sisi-sisinya saling sejajar.
Prinsip 11 : Segitiga-segitiga dikatakan sebangun jika sisi-sisinya saling tegak lurus.
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5.5. Garis-garis yang memotong di luar dan di dalam sebuah lingkaran

Tabel Prinsip-Prinsip Pengukuran Sudut

POSISI SUDUT JENIS SUDUT GAMBAR RUMUS

Pada Pusat Lingkaran Sudut Pusat

A

O          ao

B

O
o

 AB
O = ao

Pada Lingkaran

Sudut Keliling

B

A        O. ao

C

A
o

 ½BC
A = ½aoSudut yang dibentuk

oleh garis singgung
(Tangen) dan
Talibusur (Chord)

A       B

O. ao

C

Di Dalam Lingkaran Sudut dalam
(Lingkaran)

A
bo 1 D
C O. ao

B

1
o

 ½(AC + BD)
1 = ½(ao + bo)

Di Luar Lingkaran
Sudut luar
(Lingkaran)

B
D

A       bo O. ao

E                     C

A
o

 ½(BC – DE)
A = ½(ao - bo)

A             B
D    bo ao

O.

C

A
o

 ½(BC – BD)
A = ½(ao - bo)

A B
bo

C        O. ao

D

A
o

 ½(BDC – BC)
A = ½(ao - bo)

=  (180o - bo)

Pembuktian rumus-rumus dapat dilakukan dengan cara menghubungkan antara besaran sudut
dengan busur yang bersesuaian dengan dasar sudut pusat (Definisi ukuran sudut dalam
derajat).
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5.6. Garis-garis yang berpotongan di dalam dan di luar sebuah lingkaran

Prinsip 1 : Jika dua talibusur berpotongan di dalam lingkaran,
maka hasil kali segmen talibusur yang satu sama
dengan hasil kali segmen pada talibsur lainnya.
(Dari gambar : AE x EB = CE x ED)

A
E         D

C        O.

B

Prinsip 2 : Jika suatu garis singgung berpotongan dengan
talibusur (perpanjangannya) di luar lingkaran,
maka segmen garis singgungnya sebanding
dengan segmen talibusur dengan segmen
perpanjangan talibusurnya.

(Dari gambar :
AP

AB
=

AC

AP
atau

2
AP = AB x AC)

A             P
C

O.

B

Prinsip 3 : Jika dua dua talibusur (perpanjangannya)
berpotongan di luar lingkaran, maka hasil kali
segmen-segmennya sama satu dengan lainnya.
(Dari gambar :  AB x AD = AC x AE)

B
D

A             O.

E                   C

5.7. Perbandingan-perbandingan pada sebuah segitiga siku-siku

Prinsip 1 : Perbandingan satu segmen sisi miring sebuah segitiga siku-siku (dipisahkan
oleh garis tinggi dari sudut siku-siku terhadap sisi miringnya) dengan garis
tinggi, sama dengan perbandingan antara garis tinggi dengan segmen sisi
miring lainnya.

(Dari gambar :
CD

BD
=

DA

CD
atau

2
CD = BD x DA).

Prinsip 2 : Jika dalam sebuah segitiga siku-siku dibuat garis tinggi dari sudut siku-siku,
maka perbandingan antara masing-masing sisi miring dengan proyeksi
masing-masing segitiga siku-siku sebanding satu sama lain.

(Dari gambar :
CD

BD
=

DA

CD
atau

2
CD = BD x DA dan

CD

BD
=

DA

CD
atau

2
CD = BD x DA)

Prinsip 3 : Dalil Pythagoras : Dalam sebuah segitiga siku-siku kuadrat sisi miringnya
sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya.
(Dari gambar : c2 = a2 + b2).

C

a                                b

c
B               D A

Memeriksa apakah sebuah segitiga merupakan segitiga lancip, siku-siku, atau tumpul jika
diketahui panjang sisi-sisinya (a, b, dan c):
1) Jika c2 < a2 + b2, maka segitiganya merupakan segitiga lancip;
2) Jika c2 = a2 + b2, maka segitiganya merupakan segitiga siku-siku;
3) Jika c2 > a2 + b2, maka segitiganya merupakan segitiga tumpul;
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5.8. Segitiga-segitiga siku-siku istimewa
Segitiga-segitiga siku-siku istimewa adalah segitiga siku-siku yang susunan sudut-

sudutnya 30o, 600, dan 90o serta segitiga siku-siku yang susunan sudut-sudutnya 45o, 450, dan
90o.

A

A

c                b
c b=a

s      t         s

B           a                 C s                   B               a C

Prinsip 1 : Panjang garis dihadapan sudut 30o adalah setengah dari panjang sisi
miringnya. a = ½c.

Prinsip 2 : Panjang garis dihadapan sudut 60o adalah setengah panjang sisi miring kali

akar tiga (b = ½c 3 ).
Prinsip 3 : Panjang garis dihadapan sudut 60o adalah panjang sisi di hadapan  sudut 30o

kali akar tiga b = a 3 .
Prinsip 4 : Panjang garis tinggi segitiga samasisi adalah panjang sisi kali akar tiga (t =

s 3 ).
Prinsip 5 : Panjang sisi siku-siku segitiga siku-siku samakaki adalah setengah sisi

miring kali akar dua (a = ½c 2 ).
Prinsip 6 : Panjang sisi miring segitiga siku-siku sama kaki adalah panjang sisi siku-

siku kali akar dua (c = a 2 ).
Prinsip 7 : Diagonal sebuah persegi panjangnya adalah sisi kali akar dua (c = a 2 ).

Latihan :
Buktikan prinsip-prinsip pada 6.4. sampai dengan 6.7.
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5.9. Segibanyak beraturan

B

A C

O
F

E                 G                  D

Istilah-istilah (Lihat gambar di atas)
1) Segibanyak beraturan adalah segibanyak yang sisi-sisi dan sudut-sudutnya sama.

(ABCDE)
2) Pusat suatu segibanyak beraturan adalah pusat lingkaran luar dan lingkaran dalam

segibanyak tersebut. (O)
3) Lingkaran luar segibanyak beraturan adalah lingkaran yang melalui titik-titik sudut

segibanyak tersebut (lingkaran yang melalui titik ABCDE); sedangkan lingkaran
dalamnya adalah lingkaran yang menyinggung sisi-sisi segibanyak tersebut (diantaranya
melalui titik G dan F).

4) Jari-jari suatu segibanyak beraturan adalah garis yang menghubungkan titik pusat
lingkaran dengan titik sudut segibanyak tersebut; dengan kata lain jari-jari segibanyak
juga merupakan jari-jari lingkaran luar segibanyak tersebut (OA, OB, OC, OD, dan OE).

5) Sudut pusat suatu segibanyak beraturan adalah sebuah sudut dalam yang dibentuk oleh
dua jari-jari yang melalui dua titik sudut yang saling berdekatan (AOB, AOE,
BOC, dst) .

6) Apotema suatu segibanyak beraturan adalah garis dari pusat tegak lurus sisi segibanyak
tersebut. Apotema juga merupakan jari-jari lingkaran dalam segibanyak tersebut (OG,
OF).

Prinsip-prinsip dalam Segibanyak (Segi-n) beraturan
Prinsip 1 : Jiga segi-n beraturan mempunyai panjang sisi s, maka Kelilingnya K = n.s
Prinsip 2 : Pada sembarang segi-n beraturan dapat dibuat lingkaran luarnya.
Prinsip 3 : Pada sembarang segi-n beraturan dapat dibuat lingkaran dalamnya.
Prinsip 4 : Pusat lingkaran luar suatu segi-n juga merupakan pusat lingkaran luarnya.
Prinsip 5 : Suatu segibanyak sama sisi dalam sebuah lingkaran adalah segibanyak

beraturan.
Prinsip 6 : Jari-jari suatu segi-n beraturan adalah sama.
Prinsip 7 : Sebuah jari-jari segibanyak beraturan membagi dua sudut segibanyak sama

besar.
Prinsip 8 : Apotema-apotema segi-n beraturan adalah sama.
Prinsip 9 : Suatu apotema segi-n beraturan membagi dua sama panjang sisi segi-n

tersebut.
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Prinsip 10 : Untuk sebuah segi-n beraturan

(a) masing-masing sudut pusat p sama dengan
n

o360
sama dengan sudut

luarnya l.

(b) masing-masing sudut dalamnya d =
n

n o180)2( 

S                    B

l
A d C

p
O

E                             D

Hubungan antar garis dalam segi 3, 4, dan 6 beraturan

30o

s  R     a
60o

½.s
Segi-enam beraturan

s = R

a = ½.R 3

45o

s
R        a
½.s

Persegi (Bujur sangkar)

s = R 2

a = ½R 2

s     R  t                a
R

½.s                  300

Segitiga beraturan

s = R 3 , t = a + R
R= ⅔.t, a = ⅓.t = ½R,

5.10. Rasio/Perbandingan Trigonometris
Trigonometri berasal dari kata Trigonometry yang asalnya terdiri dari tiga suku kata,

yaitu : “Tri”, “gon”, dan “metry”. Tri atau “three” berarti tiga, gono atau “gon” berarti sudut,
dan metron atau “metry” berarti ukuran. Trigonometri diartikan sebagai pengukuran sudut-
sudut dalam segitiga atau kajian tentang pengukuan segitiga.

Berikut rasio atau perbandingan-perbandingan yang berkaitan dengan sisi dan sebuah
sudut lancip pada sebuah segitiga siku-siku :

1) Rasio Sinus atau Sine (disingkat Sin) sebuah sudut lancip
adalah rasio antara sisi yang dihadapi sudut dengan sisi
miring. Berdasarkan gambar di samping : Sinus A atau Sine A

disingkat Sin A =
miringSisi

sudutdihadapanSisi

_

__
=

c

a
.

2) Rasio Cosinus atau Cosine (disingkat Cos) sebuah sudut
lancip adalah rasio antara sisi sudut dengan sisi miring.
Berdasarkan gambar di samping : Cosinus A atau Cosine A

disingkat Cos A =
miringSisi

sudutSisi

_

_
=

c

b
.

B

c            a

A           b           C
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3) Rasio Tangent(disingkat Tan) sebuah sudut lancip adalah rasio antara sisi yang dihadapi
sudut dengan sisi sudut. Berdasarkan gambar di samping :

Tangent A disingkat Tan A =
sudutSisi

sudutdihadapanSisi

_

__
=

b

a
.

Jika A dan B sudut-sudut lancip sebuah sudut siku-siku, maka berlaku hubungan sebagai

berikut : (a) Sin A = Cos B; (b) Cos A = Sin B; Tan A =
BTan.

1
; (c) Tan B =

ATan.

1
serta (d)

Tan A =
ACos

ASin

.

.
dan Tan B =

BCos

BSin

.

.
.

Untuk menentukan harga-harga perbandingannya baik Sin, Cos, maupun Tan sudut-
sudut lancip sembarang sudah ada daftar harga perbandingan dalam sebuah tabel yang dikenal
dengan Daftar Logaritma dan Trigonometri. Harga perbandingan tersebut tidak tergantung
kepada besar kecilnya segitiga atau panjang sisi, tetapi tergantung kepada besar kecilnya
sudut lancip (lihat dan bayangkan gambar di atas).

Sudut elevasi dan sudut depresi

Titik pengamatan
Sudut Elevasi

Garis Horizontal

Sudut Depresi

Latihan :
1) Tentukanlah Harga atau Rasio Sin, Cos, dan Tan sudut-sudut lancip istimewa (30o, 45o,

dan 60o).
2) Dengan menggunakan Tabel, carilah harga dari : (a) Sin 25o; (b) Cos 48o; (c) Tan 50o; (d)

Sin 65o; (e) Cos 42o; dan (f) Tan 40o;
3) Dengan bantuan Tabel, carilah besar sudut lancip berikut jika : (a) Sin x = 0,3420; (b) Cos

y = 0,6580; (c) Cos A = 0,4848; (d) Tan B = 0,3443;
4) Jika  ABC berikut siku-siku di C, carilah Harga Sin A, Cos A, dan Tan A:

B

5         a

A                 C

C

12                     a

A               17                B

3         C
A

4             a

B
5) Bayang-bayang sebuah menara pada pagi hari panjangnya 3 m, sudut yang dibentuk oleh

pandangan mata ke puncak menara dengan arah horizontal mata sebesar 60o. Jika tinggi
pengamat 160 cm, berapakah tinggi menara tersebut?



31

BAB VI
SIMETRI

Apabila suatu benda atau bangun geometri mempunyai keseimbangan bentuk atau
posisi dari dua arah yang berbeda, maka dikatakan benda atau bangun geometri tersebut
memiliki bentuk simetris. Di bawah ini merupakan contoh benda-benda atau bangun-bangun
geometri yang memiliki bentuk simetris.

Gambar 6.a                        Gambar 6.b                  Gambar 6.c        Gambat 6.d

Gambar 6.e                        Gambar 6.f Gambar 6.g        Gambat 6.h

Gambar 6.i                         Gambar 6.j                Gambar 6.k          Gambat 6.l

Gambar 6.m Gambar 6.n               Gambar 6.o          Gambat 6.p

Masing-masing benda atau bangun geometri berikut tidak memiliki sifat simetris.

6.1. Simetri Lipat
Suatu bangun geometri dikatakan memiliki simetri lipat menjadi dua bagian apabila

bangun tersebut dilipat sedemikian hingga bagian yang satu persis dapat menutupi bagian
yang lain. Garis lipatannya disebut sumbu lipatan. Seluruh bangun geometri yang memiliki
sifat simetris memiliki simetri lipat, tetapi bisa terjadi banyak sumbu lipatannya berbeda.
Sebagai contoh : Gambar 6.a sampai dengan gambar 6.l semuanya memiliki simetri lipat.

Tugas :
Sebutkan banyak sumbu lipat pada tiap-tiap gambar dari Gambar 6.a sampai dengan Gambar
6.l.
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6.2. Simetri Cermin
Dalam pembahasan berikut yang dimaksud dengan cermin adalah cermin datar yang

mempunyai sifat dapat menampilkan bayangan yang ukuran benda dan jaraknya ke cermin
sama, namun arahnya saling berhadapan.

Secara matematis dikatakan bahwa “jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan
jarak bayangannya terhadap cermin”. Untuk kajian geometris cermin digambarkan dengan
sebuah garis lurus yang disebut “sumbu cermin”. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar
berikut :

c
P                                       P’

A A’

B                                                              B’

C                                                    C’
Apabila c merupakan sumbu cermin, maka bayangan titik P adalah P’ dan bayangan  ABC
adalah  A’B’C’.

Suatu bangun geometri dikatakan memiliki simetri cermin apabila dapat ditarik sebuah
garis lurus (sumbu cermin) yang membagi bangun geometri tersebut menjadi dua bagian
sedemikian hingga bangun yang satu merupakan bayangan bagian yang lain.

Perhatikan dan imajinasikan sumbu cermin yang dapat dibuat pada bangun geometri
gambar 6.a sampai dengan 6.p di atas. Dapat ditunjukan bahwa setiap bangun geometri yang
simetris pasti mempunyai sumbu cermin. Dengan kata lain bangun-bangun geometri yang
simetris memiliki simetri cermin.

j k l1 l3 m

l2

6.3. Simetri putar
Jika pada sebuah bangun geometri dapat ditentukan sebuah titik sedemikian hingga  jika

bangun itu diputar dengan pusat titik tersebut sejauh a0 dengan 00 < a < 1800, maka bangun

tersebut dikatakan memiliki simetri putar tingkat
a

360
. Dapat dikatakan juga bahwa suatu

bangun geometri memiliki simetri putar apabila bangun tersebut diputar dapat menempati
bingkainya dengan tepat. Perhatikan bangun geometri berikut :

Persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2, dengan pusat
di titik perpotongan diagonalnya dan besar sudut putaran 180o.
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Segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkar 3, dengan
pusat di titik potong garis berat dan sudut putar 120o.

Persegi atau Bujur sangkar meiliki simetri putar tingkat 4,
dengan sudut putar titik potong diagonal dan sudut putar 90o.

Tugas :
1) Tunjukan bahwa bangun-bangun geometri yang memiliki simetri lipat pasti memiliki

simetri cermin dengan sumbu cermin sama dengan sumbu lipat.
2) Carilah bangun-bangun geometri yang dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari yang

memiliki sumbu lipat, maupun sumbu cermin.
3) Periksalah apakah bangun-bangun yang memiliki simetri lipat dengan sumbu lipat lebih

dari 2, juga merupakan bangun yang memiliki simetri putar? Selidiki hubungan antara
jumlah sumbu lipat dengan besar sudut putar!


