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Di manakah harta terpendam?
Kita menemukan peta harta karun dan dokumen yang menunjukkan 
tempat di mana disembunyikan.

Harta karun tersembunyi di pulau pada suatu tempat yang memenuhi 
kondisi berikut ini.

Berjarak sama dari jalan A dan B.

Berjarak sama dari Gunung C dan Gunung D.

500 m dari Gunung E.

1

2

3

Berdasarkan dokumen, marilah kita temukan di mana harta disembunyikan. Kita 
akan menggunakan penggaris dan jangka.

1

Bangun Datar
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C
hapter 5

│Plane Figures

Di mana tempat yang memiliki 
jarak yang sama dari jalan
A dan B?

Ada banyak tempat di 
mana 500 m dari Gunung 
E.

Gunung E

Jalan A

Jalan B

500 m

Gunung C

Apa arti kondisi (1), (2), dan (3)?
Bagaimana caranya menemukan lokasi 
tepat dari harta karun?

Hlm.172Hlm.164,168

Gunung D
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Garis

Siswa memahami bentuk-bentuk dasar seperti garis dan sudut.

Garis dan Sudut1

Sifat-Sifat Dasar Bangun Datar11

Jika kita menarik garis yang melewati A dan B, maka tidak ada garis lain yang 
juga melewati kedua titik A dan B. Namun, ada banyak garis yang melewati satu 
titik A. Dengan kata lain, hanya ada satu garis yang melalui dua titik A dan B.
Sebuah garis yang melalui dua titik A dan B disebut garis AB. 

Jika kita hubungkan tiga titik berbeda A, B, 
dan C pada gambar di samping kiri, bangun 
apa yang diperoleh?

Kita menggunakan simbol ∆ dan menulis segitiga ABC sebagai  ∆ABC. Dibaca 
“segitiga ABC”.

Pada gambar di samping, tariklah beberapa garis 
yang melewati A. Kemudian buatlah garis yang 
melalui A dan B.

B

A

A

B

C

Garis AB

Segmen garis AB

Sinar garis AB

A B

Jika kita mengatakan garis, yang dimaksud 
adalah garis lurus yang diperpanjang tak 
terhingga ke kedua arah. Untuk garis AB, bagian 
garis mulai dari A sampai B disebut ruas garis 
(segmen garis) AB. Garis lurus yang diperpanjang 
ke arah B mulai dari titik A disebut sinar garis AB.

A B

A B

Tujuan

Soal 1
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Berapakah besar satu sudut segitiga sama sisi? Berapa besar satu sudut segi 
lima sama sisi diukur dalam derajat?

Seperti pada gambar di samping ini, garis 
AB dan CD berpotongan di titik O. Jika sudut 
∠AOC = 50° , tentukan ukuran sudut berikut.

Sudut

∠COB1

Pada Soal 3, titik O adalah titik pertemuan dua garis dan disebut titik potong 
garis-garis tersebut. 

∠DOB2

A
D

CB

x

y

O

A

C B

D

Bagian yang diwarnai pada bangun di 
samping ini adalah ∠x dan sudut ∠y. 
Nyatakanlah sudut ∠x dan sudut ∠y 
menggunakan simbol dengan A, B, C, dan D 
berturut-turut.

Sudut pada gambar berikut ini dibentuk dari dua sinar garis OA 
dan OB yang memanjang mulai dari O. Dalam hal ini O disebut 
titik sudut. OA dan OB disebut sisi sudut. Untuk menyatakan 
sudut, kita menggunakan simbol ∠ dan ditulis ∠AOB dibaca 
“sudut AOB.” Kita menulis ∠AOB untuk menyatakan ukuran 
sudut, misalnya ∠AOB = 40° . 

Catatan ∠AOB pada gambar di atas dapat ditulis sebagai ∠BOA dan 
dapat ditulis secara sederhana sebagai ∠O, atau kita juga dapat 
menggunakan sembarang simbol, misalnya ∠a. 

A

Kaki sudut

Kaki sudut

O
Titik sudut B

a

Catatan

Soal 2

Soal 3
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Dua garis pada bidang datar, kedudukannya berpotongan atau tidak 
berpotongan.

Jika m diputar 360° dengan pusat 
O, seperti ditunjukkan gambar 
di samping ini, dapatkah kita 
simpulkan bahwa garis l dan m selalu 
berpotongan?

Tempat Kedudukan Relatif Dua Garis

Pada gambar di sisi kiri ini, tariklah garis 
yang melalui titik P yang tegak lurus pada 
garis l. Tariklah garis yang melalui Q dan 
sejajar garis l.

Kita menamakan garis dengan huruf kecil, seperti l atau m.

Jika sudut pada titik potong dua garis l dan m 
merupakan sudut siku-siku, maka kita katakan 
bahwa dua garis tersebut tegak lurus.

Kita menggunakan simbol ⊥ dan ditulis l ⊥ m. 
Dibaca “l tegak lurus m.” 
Jika dua garis tegak lurus, maka dikatakan garis 
yang satu tegak lurus pada garis yang lain.

Jika dua garis pada bidang tidak berpotongan, 
kita katakan bahwa garis l sejajar garis m.
Kita menggunakan simbol l//m. Dibaca “l  
sejajar m.”

l

m

m

l

P

l

Q

l

m

O

Jika l ⊥ m, maka
l tegak lurus m
m tegak lurus l

Catatan

Soal 4
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Pada gambar di samping kanan, 
manakah di antara titik A, B, H, dan 
C pada garis l yang panjangnya 
terpendek ke titik P? Selidiki dengan 
menggunakan jangka.

Seperti ditunjukkan pada , ketika digambar garis yang tegak lurus pada 
l melalui P yang berbeda dengan l, dan dinamai titik potongnya H, maka 
panjang segmen garis PH merupakan jarak antara titik P ke garis l.

Pada gambar di samping kanan, ditunjukkan 
bahwa l//m. Bandingkan tiga jarak berikut ini.

Jarak

Pada gambar di samping kanan ini, di antara 
garis-garis yang ditarik dari A ke B, segmen 
garis AB adalah yang terpendek. Di sini, 
panjang segmen garis AB adalah jarak dari A ke 
B. Kita dapat tuliskan jarak sebagai AB = 4 cm 
untuk menunjukkan bahwa panjang segmen 
garis AB adalah 4 cm.

Jarak antara titik A yang berada di 
garis l ke garis m.
Jarak antara titik B yang berada di 
garis l ke garis m.
Jarak antara titik C yang berada di 
garis m ke garis l..

Ketika terdapat garis l dan m yang saling sejajar, jarak antara titik pada salah satu 
garis ke garis lain selalu sama. Jarak tersebut dinamakan jarak antara dua garis 
sejajar.

Dalam setiap ∆ABC, AB + AC > BC. 
Jelaskan fakta ini menggunakan jarak 
antara titik B dan C. 

A B

P

A B H C

l

l
A

B
F

C
E

D
m

a

b

c

A

B C

A
A

A

Soal 5

Mari Mencoba
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Himpunan titik-titik  yang berjarak sama dari O disebut lingkaran yang berpusat 
di O. Lingkaran yang berpusat di O disebut lingkaran O.

Dengan menggunakan jangka, gambarlah 
lingkaran O sebagai titik pusat dan segmen 
garis AO sebagai jari-jari. Gambarlah titik B pada 
lingkaran hingga segmen garis AB merupakan garis 
tengah. 

Seperti terlihat pada gambar di samping, kita 
menentukan beberapa titik yang berjarak 2 cm 
dari O. Bangun apakah yang terbentuk?

Siswa memahami bangun-bangun yang berkaitan dengan lingkaran dan 
sifat-sifat lingkaran.

Lingkaran2

Bagian dari keliling lingkaran disebut busur. Busur dengan titik-titik ujung A dan 
B disebut busur AB. Kita gunakan simbol     untuk menyatakan panjang busur.

Jika kita menyebutkan AB, biasanya yang 
dimaksud adalah busur yang lebih kecil. 

Segmen garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran disebut tali busur. 
Jika tali busur memiliki titik-titik ujung adalah A dan B, maka segmen garis 
disebut tali busur AB.

O
2 cm

A

O

A

B

O

Tali busur 
AB

Busur AB

Sudut 
Tengah

O

Sudut 
Tengah

O

A B

A B
Bidang

Tujuan

Soal 1

(

(

(
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Lingkaran O ditunjukkan pada gambar di samping 
kanan. Lipatlah lingkaran tersebut sedemikian hingga 
lipatan membentuk garis dari titik A dan B, kemudian 
bukalah lipatan. Bagaimana garis lipatnya?

Seperti ditunjukkan pada gambar di samping 
kanan, garis l melalui titik M pada segmen garis 
AB, sedemikian hingga AM = BM dan tegak lurus 
segmen garis AB. 
Titik M disebut titik tengah segmen garis AB. 

Seperti ditunjukkan di  garis lipat akan tegak 
lurus sektor tali busur AB melalui pusat O.

Seperti diperlihatkan pada gambar di samping 
kanan, jika kita gambarkan garis l tegak lurus 
pada garis tengah ST, dimana M adalah titik 
potong antara l dan ST. Titik-titik A dan B adalah 
titik-titik potong garis l dan lingkaran O. Jadi,  
AM = BM.

Ketika garis l digerakkan seperti pada gambar, 
titik A dan B akan semakin lama semakin dekat, 
dan akhirnya mereka bertemu di titik T. Ketika 
lingkaran dan garis berpotongan di tepat satu 
titik, maka lingkaran dan garis bersinggungan. 
Titik persinggungan disebut titik singgung dan 
garis yang menyinggung lingkaran disebut garis 
singgung pada lingkaran. 

Lingkaran dan Garis

Garis Singgung pada Lingkaran

Garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada jari-jari yang 
melalui titik singgung.

PENTING

gambarlah garis singgung m pada lingkaran O pada gambar di atas dengan 
menggunakan P sebagai titik singgung. 

AM = BM, l ⊥ AB

Garis lurus tegak 
lurus dari segmen 
garis AB

M
A B

l

A

B

O

S

A B

T

M
O

O

l

l
T

P

garis singgung

titik singgung

titik tengah

Soal 2
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Seperti pada gambar di samping kanan, dua 
lingkaran berukuran sama yang pusatnya di 
A dan B berpotongan di dua titik P dan Q. 
Perhatikan berikut ini.

Perpotongan Dua Lingkaran

Pada , segi empat PAQB adalah belah ketupat.  Belah ketupat adalah bangun 
simetris garis terhadap diagonal-diagonalnya sebagai sumbu simetris. Jadi, 
panjang sisi yang bersesuaian dan ukuran sudut-sudut yang bersesuaian adalah 

1

Masing-masing diagonal 
akan menjadi garis tegak 
lurus dari yang lain.

Sepertinya mirip 
dengan belah 
ketupat. Benarkah?

Apa bentuk dari segi empat PAQB?
Ketika kita menghubungkan P dan Q, A dan B berturut-turut, apa 
hubungan antara segmen garis PQ dan AB?

2

A B

P

Q

sama. 
Seperti pada gambar di bawah ini, jika 
perpotongan diagonal PQ dan AB adalah titik O, 
maka PO = QO, dan AO = BO.
Diagonal belah ketupat berpotongan tegak lurus, 
jadi PQ ⊥ AB.

P

Q

BA
O

P

A B

Q

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar di 
samping kanan, dua lingkaran berpusat A 
dan B mempunyai ukuran yang berbeda. 
Lingkaran A dan B berpotongan di P dan Q. 
Jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Dapatkah kamu simpulkan bahwa 
segi empat PAQB merupakan bangun 
simetris terhadap suatu garis?
Diskusikan sifat-sifat segi empat 
PAQB menggunakan panjang sisi dan 
diagonal. 

2

Ulasan

Ketika sebuah bangun datar dilipat 
dua menurut garis yang diberikan, 
dan dua sisi bangun yang dilipat 
sama persis, maka garis tersebut 
dinamakan sumbu simetri.

SD Kelas VI

Diskusi

Soal 3
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1 Isilah dengan  dengan kata-kata atau tanda yang tepat.

Garis dan Sudut
[hlm.165]
Lingkaran
[hlm168]

 

Untuk garis AB, bagian dari titik A ke B disebut  AB.
Ketika garis l dan m tegak lurus, kita gunakan tanda ⊥ dan kita tulis 
sebagai . Kita baca “m    dengan l”.

Bagian dari keliling disebut  .  
dan segmen garis yang menghubungkan dua titik pada keliling 
lingkaran disebut   .

1

3

2
Sudut
[hlm.162]  

Diberikan  ∠a, ∠b, dan ∠c seperti 
ditunjukkan pada gambar di samping 
kanan. Beri nama sudut-sudut tersebut 
menggunakan simbol dan O, P, Q, dan R.

Mari Kita PPeriksa 11
Sifat-sifat Dasar Bangun Datar

Bangun layang-layang adalah bangun 
segi empat yang memiliki dua pasang sisi 
yang berhadapan sama panjang, seperti 
ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan 
ini. Layang-layang adalah bentuk geometris 
yang memiliki garis-garis simetris dengan 
garis diagonal sebagai sumbu simetri.
Jika layang-layang PAQB memenuhi PA = QA 
dan PB = QB, titik O merupakan titik potong 
PB dan AB, maka PQ ⊥ AB, PO = QO.

Tunjukkan sumbu-sumbu simetri dari layang-layang di atas.

2

3
Lingkaran dan 
Garis
[hlm.169]                  

Pada gambar di samping kanan ini, garis l 
merupakan garis singgung pada lingkaran 
O dengan T. Nyatakanlah hubungan antara 
l dan jari-jari OT menggunakan simbol yang 
tepat. 

P

Q

BA
O

P

Q

O R

a
b

c

l O

T

Sekarang kita tahu berbagai fakta 
tentang garis, sudut, dan lingkaran.

Mari kita pikirkan cara menggambar angka 
berdasarkan apa yang telah kita pelajari 
sampai saat ini. Hlm.172

Soal 4

S 2

S 3
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Siswa dapat menggambar berbagai bangun berdasarkan sifat-sifat dasar 
bangun-bangun bidang.

Dasar dalam Melukis1

Melukis Garis, Sudut, dan Bangun Datar22

Bagaimana menggambar segitiga yang 

berimpit dengan ∆ABC pada gambar di 

bawah ini menggunakan penggaris dan 

jangka. 

Ulasan

Jika bangun datar sama persis satu 
sama lain, kita katakan bahwa kedua 
bangun itu kongruen.

B

A

C

SD Kelas V

Menggambar bangun menggunakan bantuan jangka dan penggaris saja 
dinamakan kegiatan dalam melukis. 

Penggunaan penggaris hanya untuk menggambar garis dan penggunaan 
jangka hanya untuk menggambar lingkaran dan menyalin panjang ke tempat 
lain. 

Diskusi

Tujuan
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Buatlah segitiga menggunakan segmen-segmen garis AB, BC, dan CA sebagai 
tiga sisi segitiga.

Kopi panjang segmen garis AB.
Gambar sebuah lingkaran berpusat di A 
dan garis AC sebagai jari-jari.
Gambar lingkaran menggunakan B 
sebagai pusat dan segmen garis BC 
sebagai jari-jari.
Titik potong antara lingkaran (2) dan (3) 
adalah titik C. Hubungkan titik A dan C, 
juga titik B dan C. 

1

2

3

4

Proses

C

B

A

A

C

B

1
A B

C

4 4

2
3

Saat kita 
menemukan 
persimpangan, 
kita dapat menarik 
sebagian lingkaran.

Gambar di bawah ini menunjukkan langkah-langkah melukis ∠ DAB yang 
sama dan sebangun dengan∠XOY. (1) –(5) pada gambar menunjukkan 
langkah-langkah proses melukis setelah menggambar garis sinar AB 
pertama-tama. Jelaskan proses melukis dengan kata-katamu sendiri. 
Berdasarkan proses tersebut, buatlah∠DAB.

A
BC

D

O
P Y

Q

X

1

3

2

4

5

Pada soal 1, kita dapat 
melukis lingkaran 
menggunakan titik 
O sebagai pusat dan 
panjang seperti jari-jari.

Mengapa kita dapat 
membangun sudut 
kongruen dengan 
menggunakan 
metode ini?

Contoh   1

Diskusi

Soal 1
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Kita dapat melukis sebuah garis sumbu tegak lurus dari sebuah segmen garis 
dengan menggunakan belah ketupat, seperti yang ditunjukkan pada Contoh 2 
berikut.

Gambarlah segmen garis  AB, kemudian buatlah garis sumbunya. Temukan 
titik tengah M dari segmen garis AB.

Melukis Garis Sumbu

Diberikan segmen garis AB  seperti 
ditunjukkan di samping kiri ini. Lipatlah 
halaman ini hingga  titik A dan B bertemu, 
kemudian bukalah. Garis apa yang 
diperoleh?

Buatlah garis sumbu dari garis AB.

Gunakan fakta bahwa diagonal-diagonal belah 
ketupat saling tegak lurus.

Gambarlah lingkaran dengan A sebagai titik 
pusat dengan jari-jari sembarang.
Menggunakan jari-jari yang sama dengan 
nomor (1), gambar lingkaran dengan pusat 
B. Titik potong kedua lingkaran dinamai P 
dan Q.
Gambar garis melalui P dan Q.

1

2

3

B

A

1 2

3

BA

P

Q

A B

BA

P

Q

BA

Proses

Contoh   2

  Cara

Soal 2
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Pada gambar di samping kanan, tentukan 
sembarang titik P pada garis sumbunya l. 
Kemudian gambarlah lingkaran berpusat 
di P dengan jari-jari PA. Apa yang kamu 
lihat?

Seperti ditunjukkan pada gambar di samping 
kanan ini, jika P adalah titik pada garis 
sumbunya l dari segmen garis AB, maka l 
adalah sumbu simetri AB. Jadi AP = BP. Dengan 
perkataan lain, titik-titik pada garis sumbu dari 
AB mempunyai jarak yang sama dari titik-titik 
ujung AB.
Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama dari 
titik-titik A dan B berada pada bisektor tegak 
lurus dari AB

Sifat-Sifat Garis Berat Tegak Lurus

A B

l
P

B

Mari kita ambil titik
P pada berbagai 
posisi di l
dan selidiki.

Pada gambar di bawah ini, tentukanlah P pada garis l yang berjarak sama dari 
titik A dan B dengan cara melukis.

A

l

P

A B

l

P

Berpikir Matematis 

Dengan menggambar lingkaran 
menggunakan beberapa titik sebagai 
pusat pada garis tegak lurus, kita dapat 
menemukan sifat-sifat dari garis-tegak 
lurus.

Soal 3
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Seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah 
kanan ini, secarik kertas dilipat sepanjang garis 
l sehingga menjadi dua bagian. Selanjutnya, 
kertas terlipat ini ditusuk dengan jarum. 
Bukalah, kemudian tariklah garis melalui 
dua lubang jarum tersebut. Garis apa yang 
diperoleh?

Melukis Garis Tegak Lurus

1
2

Apa yang berbeda dari proses 
melukis garis tegak lurus?

l
buka

l

P

Q

BA

3

P

BA

Q

l l l

P

Q

P

BA BA

Buatlah garis yang tegak lurus pada garis l dan melalui titik P di luar l.

Gunakan fakta bahwa dua diagonal layang-
layang saling tegak lurus. Seperti ditunjukkan 
pada gambar di sebelah kanan ini, jika kita 
melukis layang-layang PAQB menggunakan 
titik P, maka ambil dua titik A dan B pada l 
sebagai titik-titik sudut. Garis diagonal PQ 
akan tegak lurus pada l. 

Ambil sembarang titik A dan B, kemudian 
gambarlah lingkaran berpusat di A dengan 
jari-jari AP.
Gambarlah lingkaran berpusat di B dengan 
jari-jari BP. Namai titik potong yang lain 
sebagai Q.
Tarik garis yang melalui P dan Q.

1

2

3

Proses

Contoh   3

  Cara
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Tami telah melukis sepasang garis tegak 
lurus, seperti pada Contoh 3 di halaman 
sebelumnya. Dia menerapkan proses 1  – 4  
seperti pada gambar di samping kanan ini. 
Jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Gambarlah garis l dan titik P, kemudian 
lukiskan satu garis yang tegak lurus 
pada l menggunakan proses ini.
Jelaskan proses 1  – 4  menggunakan 
kalimatmu sendiri.

2

Pada gambar di samping ini, 
buatlah garis 
yang tegak lurus l dan melalui P.                             

Pada gambar di samping ini terlihat 
bahwa l//m. 
Buatlah segmen garis AB untuk 
menunjukkan jarak 
antara l dan m. 

4

P

Q

l
BA

1

2 3

l

P

l m

Diskusi

Soal 4

Soal 5

Soal 6
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Pada gambar di sebelah kanan ini, sinar garis OR 
membagi ∠AOB menjadi dua sama besar. 

Dengan kata lain, ∠AOR = ∠BOR=      ∠AOB.

sinar garis tersebut dinamakan garis bagi. 

Kita dapat melukis garis bagi menggunakan 
fakta bahwa layang-layang merupakan 
bentuk simetris garis, seperti ditunjukkan 
pada gambar di sebelah kanan.

Melukis Garis Bagi

Lipatlah gambar di samping kiri hingga sisi 
OA dan OB (dari ∠AOB) berimpit, kemudian 
bukalah. Bagaimana garis lipatnya?

B

A

Lukislah sebuah garis bagi dari ∠AOB.

Buatlah lingkaran berpusat di O dan 
sembarang segmen garis sebagai jari-jari. 
O merupakan titik sudut. Namai titik-titik 
potong lingkaran dan sisi-sisi OA dan OB 
sebagai P dan Q. 
Gambarlah dua lingkaran berpusat di P 
dan berpusat di Q jari-jari sama dengan 
segmen garis di 1  . Titik potong kedua 
lingkaran dinamai R.
Tarik sinar garis OR.

1

2

3

O

O

O

A

R

B

B

A

R

Bisektor 
dari ∠ AOB

Sumbu simetri layang-
layang adalah garis 
bagi.

O

1

P

Q

A

B

R

2

3

2

Proses

Contoh   4

1
2
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Ketika ∠AOB= 180° , maka garis bagi ∠AOB 
dapat dipandang sebagai sebuah garis yang 
tegak lurus garis AB dan melalui O pada AB.

Sifat-Sifat Garis Bagi

Gambarlah sudut-sudut berikut ini, kemudian lukislah garis bagi sudutnya.

Seperti ditunjukkan pada gambar di 
samping kanan, diberikan titik P dan 
garis l yang merupakan garis bagi ∠AOB. 
Gambarlah garis PM tegak lurus pada OA 
dan garis PN yang tegak lurus pada OB. 
Bandingkan panjang segmen garis PM dan 
PN. Apa yang kamu amati dan simpulkan?

Bagilah ∠AOB pada 
gambar di samping 
menjadi empat bagian 
sama besarnya. 

Titik-titik pada garis bagi adalah titik-titik yang memiliki jarak yang sama ke 
kedua sisi sudut.
Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama ke kedua sisi sudut merupakan titik-titik 
pada garis bagi.

Sudut yang lebih besar dari 90° dan lebih kecil dari 180° .
Sudut 180° .

1

2

OA B

B

A

O

B
O

A

M

P

N

l

Dengan melukis garis sumbu, garis tegak lurus, dan garis bagi apa yang dapat kita lakukant?

Hlm.180

Soal 7

Soal 8
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Siswa dapat menggunakan kemampuan melukis garis dit berbagai situasi.

Penggunaan Lukisan2

Lukislah sudut 30° . 

Tarik garis OA, dan ambil 
sembarang titik P pada OA.
Lukis segitiga sama sisi OPQ 
menggunakan segmen garis OP 
sebagai salah satu sisinya.
Ukuran sudut pada segitiga sama 
sisi adalah 60° , jadi kita dapat 
melukis garis bagi OB dari ∠QOP.

1

2

3

Lukislah sudut 45° . 

Pada gambar di samping kiri ini, 
lukislah garis singgung di titik M 
pada lingkaran berpusat  
di O.

Tariklah garis l melalui  
O dan M.
Lukiskan garis yang tegak lurus l 
melalui M.

1

2

Pada gambar di Contoh 2, lukis garis singgung pada lingkaran O yang melalui 
titik N.

Temukan harta karun tersembunyi (yang dijelaskan pada halaman 162 dan 
163) menggunakan cara melukis yang telah dipelajari. 

Gunakanlah fakta bahwa garis 
singgung pada lingkaran tegak 
lurus pada jari-jari yang melalui titik 
singgung.

O
P A

Q

O
P A

1

2

B

O

Q

P A

3

l

M

N

O

1

2

Proses

Proses

Tujuan

Contoh   1

Contoh   2

  Cara

Soal 1

Soal 2

Soal 3



BA
B 5  |  Bangun D

atar

181Bab 5　Bangun Datar

Apa yang perlu 
kita ketahui untuk 
menggambar 
lingkaran aslinya?

Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ditemukan bagian piring 
porselin yang berbentuk lingkaran. Bagaimana cara untuk melukiskan bentuk 
aslinya? Perhatikan bahwa keliling piring merupakan busur, kemudian 
pikirkan bagaimana melukis lingkaran awalnya.

Rani melukis menggunakan proses berikut ini.1
Ambil tiga titik A, B, dan C pada keliling piring.
Lukiskan garis l yang merupakan garis sumbu dari segmen garis AB.
Lukiskan garis m yang merupakan garis sumbu dari segmen garis BC.
Titik potong antara m dan l dinamai O. Lukis  lingkaran dengan titik 
pusat O dan jari-jari OA.

1

2

3

4

Cobalah cara melukis Rani, kemudian periksalah apakah lingkaran aslinya dapat 
dilukis dengan cara tersebut. 

Komunikasi

[Aktivitas Matematis]
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Jelaskan mengapa lingkaran aslinya dapat dilukiskan menggunakan cara Rani.2

Seperti ditunjukkan pada 
2, ketika kita menjelaskan 
alasannya, penting untuk 
menyatakan dengan jelas 
dasarnya.

Bagian tengah lingkaran 
memiliki jarak yang sama dari 
titik manapun di lingkaran.

Titik A, B, dan C berada pada keliling lingkaran asli, 
maka segmen garis AB dan BC merupakan tali-tali 
busur lingkaran.
Jika saya melukis l (yaitu garis sumbu dari AB), 
maka l melalui titik pusat lingkaran. Kemudian, saya 
membentuk  

 dari tali busur BC, 

 Dari hasil di atas, titik 

potong l dan m merupakan 
Jadi, saya dapat melukis lingkaran menggunakan titik 

 sebagai pusat lingkaran, dan   sebagai jari-
jarinya.

Bacalah penjelasan Yudi di atas, dan isilah  menggunakan kata-kata atau 
huruf yang cocok. Jelaskan juga kepada teman-temanmu menggunakan 
kalimatmu sendiri. 

Yudi menggunakan sifat yang telah dipelajari di halaman 169, yaitu “garis 
sumbu suatu tali busur pasti melalui titik pusat lingkaran.

Yudi berpikir untuk menggunakan 
sifat-sifat yang telah dipelajari di 
halaman 175. Sifat tersebut adalah 
“titik-titik yang berjarak sama dari 
titik A dan B berada pada garis 
sumbu pada segmen garis AB “. 
Maka dia juga dapat menjelaskan 
proses melukis yang dilakukan 
Rani. Jelaskan bagaimana cara yang 
diajukan Yudi. 

1

2

lA
O

m

B
C

A B

I

Berpikir Matematis 

Kita dapat menjelaskan mengapa 
lingkaran asli dapat dilukis 
berdasarkan sifat-sifat dari garis 
sumbu.
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1 Pada gambar di bawah ini, temukan titik tengah M dari segmen garis AB 
dengan melukisnya.    

Lukis Garis Sumbu
[hlm.174] Cth. 2

Mari Kita PPeriksa 22
Berbagai Konstruksi

2 Diketahui ∆ABC diberikan pada gambar di bawah ini. Jika sisi BC sebagai 
alas, lukislah segmen garis yang menunjukkan tinggi  ∆ABC.

Melukis Garis Tegak 
Lurus

[hlm.176] Cth. 3

3 Lukislah garis bagi bisektor sudut dari ∠AOB pada gambar berikut ini.

Melukis Garis Bagi
[hlm.178] Cth. 4

A

B

O

B

A

A

B
C
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Keliling Pusat dan Pusat 
Dalam Lingkaran                             

Diskusikan

Tentukan panjang ketiga sisi segitiga, kemudian gambarlah ∆ABC.
Lukislah garis berat pada AB dan AC, dan namai titik potong kedua 
bisektor sebagai O.
Lukislah lingkaran dengan pusat O dan 
jari-jari OA.

1

2

3

Lingkaran yang digambar pada tahap 1  melalui tiga 
titik A, B, dan C. Lingkaran ini kita sebut lingkaran 
luar. Pusat dari lingkaran luar kita sebut pusat 
lingkaran luar.

Jelaskan mengapa lingkaran yang digambar di 1 melalui tiga titik sudut 
pada ∆ABC dengan menggunakan sifat-sifat bisektor tegak lurus.

2

Tentukan panjang ketiga sisi segitiga, kemudian gambarlah ∆ABC.
(Lukislah garis bagi pada ∠A dan ∠B  dan namai titik potong kedua 
garis bagi sebagai I.
Lukislah garis yang tegak lurus sisi BC dan melalui l. Namai titik 
potong sisi BC dengan garis tegak lurus tersebut sebagai l. 
Gambarlah lingkaran berpusat di ldan jari-jari ID.

1

2

3

Lingkaran yang digambar pada 3  merupakan 
lingkaran yang menyingung tiga sisi ∆ABC. Lingkaran 
ini kita sebut lingkaran dalam segitiga. 
Pusat lingkaran dalam l disebut pusat lingkaran dalam 
∆ABC.

4

Melalui proses berikut ini, lukislah sebuah segitiga dan lingkaran.1

Dengan mengikuti proses di bawah ini, lukislah sebuah segitiga dan 
lingkaran.

3

Jelaskan mengapa lingkaran yang dilukis di 3  menyinggung sisi-sisi 
∆ABC dengan menggunakan sifat-sifat garis bagi sudut.

4

Lukislah berbagai segitiga, kemudian tentukan lingkaran dalam dan 
pusatnya.

5

A

B C

l

dalam lingkaran

D

titik pusat

O

B

A

C

Lingkaran luar

pusat lingkaran

Cermati
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Transformasi Bangun Geometri33

Gambar di samping ini merupakan satu bagian 
dari pola “asa no ha”. Bagaimana memindahkan 
segitiga sama kaki 1  hanya sekali agar berimpit 
dengan a , b , dan c ?

Perpindahan yang mengubah posisi bangun geometri tanpa mengubah bentuk 
dan ukurannya disebut transformasi.

Pada gambar di 2, bagaimana memindahkan (1) agar berimpit dengan segitiga 
sama kaki lain selain a , b , dan c ?

Di Indonesia “asa no ha” serupa dengan batik khas Indonesia yang juga memiliki 
pola gambar berulang.

Dari pola “asa no ha” di atas, marilah kita cari berbagai bentuk geometris 
yang ada.

A

B

D

C

F

E

1

a
b

c

Cara apa yang bisa kita gunakan untuk transformasi bangun geometri?

G

H

I
J

K

L

1

2

3

O

Hlm.186



186 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

F

Untuk ∆ABC dan ∆DEF pada Contoh 1, jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Apa hubungan antara sisi-sisi yang bersesuaian AB dan DE, BC dan EF, CA 
dan FD?
Apa hubungan antara sudut-sudut yang bersesuaian ∠A dan ∠D, ∠B 
dan ∠E, ∠C dan ∆F?

2

Pada gambar di samping kiri, gambarlah 
∆DEF yang dihasilkan dari ∆ABC yang 
ditranslasikan searah dan sejauh anak 
panah. 

A

B

C

Siswa memahami transformasi bangun geometri

Translasi

Pada gambar di samping kanan 
ini, ∆DEF merupakan bangun 
geometri yang dihasilkan dari 
∆ABC yang digeser searah dan 
sepanjang anak panah. 

A

B

C

E

D

F

Transformasi dengan menggeser bangun geometri suatu arah 
tertentu sejauh suatu jarak tertentu disebut translasi. Dalam 

AD // BE //CF menyatakan bahwa AD, BE, dan CF saling sejajar.

translasi, setiap titik pada bangun 
geometri ditransformasikan ke arah 
yang sama sejauh jarak yang sama. Jadi, 
pada Contoh 1 di atas,
 AD // BE //CF, dan
 AD = BE = CF. C

A

B
E

D

Transformasi Bangun Geometri1

Tujuan

Contoh   1

Catatan

Soal 1

Soal 2
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Rotasi

Pada gambar di samping kanan 
ini, ∆DEF merupakan bangun 
geometri yang dihasilkan dari  
∆ABC dengan memutar sejauh 90° 
searah jarum jam dengan titik O 
sebagai pusat. 

Transformasi yang memutar sebuah bangun geometri sejauh sudut 
tertentu dengan suatu titik pusat disebut rotasi. Titik pusat tersebut 
disebut titik pusat rotasi.

Pada rotasi, setiap titik pada bangun 
geometri diputar atau dirotasi sejauh 
sudut yang sama besarnya. Jadi, pada  
Contoh 2,
∠AOD = ∠BOE = ∠COF = 90° , dan 
OA = OD, OB = OE, OC = OF.

Rotasi 180° seperti ditunjukkan pada 
gambar di samping ini disebut rotasi 
simetri titik.

Pada gambar bangun di sebelah kanan, jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Gambarlah ∆DEF yang 
dihasilkan dengan memutar  
∆ABC sejauh 90° berlawanan 
arah jarum jam dengan titik O 
sebagai pusat.
Gambarlah ∆GHI yang 
dihasilkan dengan memutar  
∆ABC secara simetri titik 
dengan O sebagai pusat. 

2

C
A

B
F

E

D

O

90°

C
A

B
F

E

D

O

90°

A

B

C

O

E

D

F

180°

A

B

C

O

Contoh   1

Soal 3
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A

B

C F

E

DlG

H

l

Pencerminan

Pada gambar di samping kanan, 
∆ DEF  merupakan bangun geometri 
yang dihasilkan ketika ∆ ABC dibalik 
menggunakan garis lipat l. 

Transformasi yang membalik bangun geometri menggunakan garis disebut 
pencerminan atau refleksi. Garis lipatan disebut sumbu pencerminan. 

Pada gambar di Contoh 3, bagaimana garis l berpotongan dengan garis BE 
dan CE? Nyatakanlah jawabanmu menggunakan simbol-simbol.

Pada gambar di samping kiri, gambarlah 
∆DEF  merupakan bangun geometri 
yang dihasilkan ketika ∆ABC dicerminkan 
menggunakan garis l sebagai sumbu 
pencerminan.

Jika sebuah bangun geometri ditranslasi, dirotasi, atau dicerminkan, maka 
hasilnya adalah bangun geometri yang sama dan sebangun. Ketika kita 

A

B

C F

E

D
l

G

H

l

lA

B

C

lO

Contoh   3

Pada Contoh 3, ketika bangun geometri 
dicerminkan menggunakan garis l, maka segmen 
garis AG dan DG sama panjangnya. Akibatnya, l 
merupakan bisektor tegak lurus dari segmen garis 
AD. Jadi, 
 l ⊥ AD dan AG = DG. 

menggabungkan beberapa 
transformasi, maka kita dapat 
mentransformasikan bangun 
datar menjadi beberapa posisi. 

Soal 4

Soal 5
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Delapan trapesium sama dan sebangun 
ditunjukkan pada gambar di samping 
kanan. Berdasarkan gambar tersebut, 
jawablah pertanyaan berikut ini.

Pada gambar di sebelah kanan, 
∆DEF  merupakan bangun 
geometri yang dihasilkan ketika 
∆ABC dicerminkan. Temukan garis 
l yang merupakan sumbu simetri. 

1 Jika kita pilih titik E sebagai pusat rotasi  
untuk merotasi (1), bangun mana yang  
dihasilkan?
Jika kita menggunakan garis DE sebagai sumbu  
pencerminan untuk mencerminkan (1), dilanjutkan  
dengan menggunakan garis EH sebagai sumbu pencerminan 
berikutnya, bangun manakah yang dihasilkan?
Bagaimana kita mentransformasikan (1) menjadi (8) dengan satu kali 
gerakan (satu transformasi)?
Bagaimana mentransformasikan (1) menjadi (8) dalam 2 gerakan 
(transformasi)? Jawablah dengan dua cara.

2

3

4

Transformasi 
Bangun Geometri
[hlm.189] 

1 Kita melipat persegi beberapa kali menjadi dua bagian dan membuat garis-
garis lipat seperti pada gambar di samping kanan. Jawablah pertanyaan 
berikut ini.

1 Sebutkan segitiga-segitiga mana 
yang dihasilkan ketika ∆AEO 
ditranslasi.
Sebutkan segitiga-segitiga mana 
yang dihasilkan ketika ∆AEO diputar 
dengan O sebagai titik pusat. 
Sebutkan sumbu simetri ketika ∆AEO 
dicerminkan menghasilkan ∆BEO.

Mari Kita PPeriksa 33
Transformasi Bangun-Bangun Geometri

2

3

A
1

D J

F L

B

C

M

N

O

G

I

E KH

5

2

6

3

7

4

8

A

B

C

D

E

F

E

B F

A DH

C

G
O

Soal 6

Soal 7

S 6
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1 Perhatikan jajargenjang ABCD di bawah ini, jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Sebutkan pasangan garis-garis 
sejajar menggunakan simbol.
Lukislah garis sumbu pada sisi CD.
Dengan sisi BC sebagai alas, 
lukislah sebuah segmen garis 
untuk menunjukkan tinggi 
jajargenjang ABCD.

2

3

2 Gambar di bawah ini menunjukkan sinar garis AB yang ditarik dari titik A yang 
terletak di garis XY. Jawablah pertanyaan berikut ini.

3 ∆DBE  merupakan bangun geometri yang dihasilkan ketika ∆ABC diputar 90° 
berlawanan jarum jam dengan titik B sebagai pusat, seperti ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. Gambarlah ∆FGH yang merupakan hasil refleksi  ∆ABC 
terhadap garis l sebagai sumbu pencerminan. 

1 Lukis garis sinar AP dan AQ yang 
merupakan garis bagi ∠BAX dan 
∠BAY, berturut-turut.
Hitunglah besar ∠PAQ.2

A

B C

D

B

AX Y

l

A

B

C

Jawaban di Hlm.288, 289

Gagasan Utama
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Lukis sudut dengan ukuran berikut ini.

Titik A berada pada keliling 
lingkaran yang berpusat di O, seperti 
ditunjukkan pada gambar di  
samping kanan. Lukislah persegi 
ABCD yang titik-titik sudutnya berada 
pada lingkaran.

4

5

Empat segitiga siku-siku sama dan sebangun diberikan pada gambar di bawah 
ini. Titik O adalah titik tengah segmen garis AC, dan garis l merupakan bisektor 
tegak lurus dari segmen garis CD. Jelaskan bagaimana transformasi berikut ini 
dilakukan.

Sebuah ∆ ABC yang teletak pada bidang kartesius dengan koordinat titik 
sudut A(1, 2), B(4, 1), C(3, 3).

1 Transformasi ∆ABC menjadi 
∆CFA dalam satu gerakan.
Transformasi dari ∆ABC menjadi 
∆FED dalam satu gerakan.
Transformasi ∆ABC menjadi 
∆FED dalam dua gerakan.

1

∆DEF merupakan bentuk geometri 
yang dihasilkan ketika ∆ABC dirotasi. 
Temukan titik pusat 
rotasi O dengan cara melukisnya.

1 15° 2 135° 3 105°

A

B
C

D
E

F

l

O

A

O

A

B

C

D

E

F

2

3

Penerapan

3

2

Lukislah ∆ DEF yang merupakan hasil translasi ∆ ABC sejauh 3 satuan ke 
kiri dilanjutkan dengan 2 satuan ke atas. Tentukan koordinatnya.
Lukislah ∆ GHI yang merupakan hasil rotasi ∆ ABC dengan pusat (0, 0) 
sebesar 90o berlawanan arah jarum jam. Tentukan koordinatnya.

1

2
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1 Tomi sedang bercerita tentang letak rumahnya sambil melihat peta berikut ini 
bersama Yuni. Bacalah pembicaraan mereka, kemudian jawablah pertanyaan. 

Dua kemungkinan letak rumah Yuni dapat ditemukan. Kondisi apa yang 
perlu ditambahkan agar dapat ditemukan letak rumah Yuni sebenarnya? 
Berikan contoh kondisi tersebut.

Temukan posisi rumah Tomi dengan cara melukis, dan tandai posisi 
tersebut pada peta.

Rumahku berjarak sama ke setiap stasiun A, B, dan C.
Rumah Tomi berjarak sama dari dua stasiun, jadi rumahnya 
berada pada garis sumbu dari segmen garis yang 
menghubungkan dua stasiun tersebut. Fakta ini juga dapat 
diterapkan pada kasus 3 stasiun. 

Tomi
Yuni

1

Stasiun B

Jalan nasional

Ja
lan

 p
ro

vin
si

SD

SMP

Stasiun C

Stasiun A

0 1000 m500

2
Rumahku berjarak sama ke jalan nasional dan jalan provinsi, 
dan 750 m dari Gedung SMP.
Jika kita menggunakan garis bagi, maka kita dapat 
menemukan letak rumah Yuni.

Yuni

Tomi

Penggunaan Praktis
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Kita mulai dari titik A di daerah perkemahan, 
mengambil air di perjalanan untuk dibawa ke 
tempat memasak B. Di titik mana di tepi sungai 
sedemikian hingga jarak dari A ke B sedekat 
mungkin?  

Pada gambar di samping ini, 
ketika memindahkan P sepanjang 
l, amati apakah panjang AP + PB 
berubah. Perkirakan posisi P hingga 
meminimumkan AP + PB. 

1

Berdasarkan proses berikut 
ini, temukan posisi titik P yang 
meminimalkan panjang AP + PB.

2

Jelaskan mengapa kita dapat 
menentukan posisi titik P yang 
meminimumkan panjang AP + PB 
dengan proses di (2). 

3

Lukislah titik C yang dihasilkan 
ketika titik B dicerminkan 
menggunakan garis l sebagai 
sumbu pencerminan.
Hubungkan titik A dan C.
Titik potong antara l dan segmen 
garis AC menunjukkan posisi P.

1

2

3

Panjang PB dan PC 
sama.

A

B

A

P

l

B

A

l

B

Jarak Terpendek 
Mengangkut Air 


