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Sifat-Sifat Dasar Bangun Datar
Berbagai Konstruksi
Transformasi Bangun Geometri
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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

162 Buku Panduan Guru Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

Tujuan

Dapat memikirkan cara untuk menemukan 
tempat yang sesuai dengan syarat-syarat yang 
diberikan.

Jawaban

1

Lihat 1.  pada bagian penjelasan dan hal yang 
perlu diperhatikan.

(Pembukaan Bab 1 jam)

Bangun Datar
BAB

5

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan 1  

 Di sini, yang menjadi tujuan adalah 
meningkatkan minat siswa akan istilah terkait 
bangun dan cara menggambar bangun yang 
akan dipelajari setelah ini. Oleh karena itu, pada 
saat melaksanakan tugas ini, diharapkan siswa 
memahami bahwa dengan keadaan seperti 
sekarang, masalah yag muncul tidak dapat 
diselesaikan. Pada buku pelajaran halaman 180 
di soal nomor 3, akan kembali disiapkan tempat 
untuk menyelesaikan persoalan ini, namun pada 
tahap ini, ada baiknya melalui diskusi kelompok 
kecil, siswa diminta untuk menemukan lokasi 
kira-kira saja.

 Jika memiliki pengetahuan mengenai istilah 
dan gambar bangun, maka dengan menggambar 
diagram seperti di sebelah kanan, akan dapat 
menemukan lokasi adanya harta karun.

Di mana tempat 
yang memiliki jarak 
yang sama dari jalan 

A dan B?

Ada banyak tempat di
mana 500 m dari 

Gunung E.
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C
hapter5

│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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2.  Tujuan balon percakapan

 Pada saat memikirkan mengenai tugas 
di halaman ini, yang menjadi pertimbangan 
adalah tiga syarat mengenai tempat pencarian 
harta karun.
1. Berada pada jarak yang sama dari jalan A 

dan Jalan B.
2. Berada pada jarak yang sama dari gunung 

C dan gunung D.
3. Terpisah 500 meter dari gunung E.

 Terkait dengan syarat-syarat ini, pastikan 
bahwa siswa dapat menangkap jalan sebagai 
garis lurus, dan gunung sebagai titik. Pada saat 
itu, bimbinglah siswa bahwa pada garis tidak 
ada ketebalan, dan pada titik tidak ada luas.

 Dengan itu, jika ketiga syarat tersebut 
disebutkan dengan cara yang berbeda, maka 
akan menjadi seperti di bawah ini.
1. Berada pada jarak yang sama dari garis 

lurus A dan garis lurus B.
2. Berada pada jarak yang sama dari titik C 

dan titik D.
3. Terpisah 500 meter dari titik E.

 Dengan cara mengganti cara penyebutan-
nya seperti ini, diperkirakan dari siswa akan ada 
pertanyaan maupun pemikiran sebagai berikut.

 Apa itu Jarak?

 Titik seperti apa yang berada pada jarak 
yang sama dari dua garis lurus?

 Apakah titik yang berada pada jarak yang 
sama dari dua garis tidak hanya satu saja?

 Apa itu titik yang berada pada jarak yang 
sama dari dua titik?

	 Apakah titik yang berada pada jarak yang 
sama dari dua titik tidak hanya satu saja?

	 Titik yang berada pada suatu jarak tertentu 
dari suatu titik apakah tidak hanya satu 
saja?

 Dengan membuat siswa mengemukakan 
pendapat-pendapat seperti di atas, maka akan 
menimbulkan bayangan pada siswa mengenai 
pelajaran dari halaman selanjutnya dan 
setelahnya.

 Selain itu, meski telah memahami syarat-
syarat tersebut sampai tangatan tertentu, 
namun siswa masih belum mengerti mengenai 
apa yang harus dilakukan untuk menuliskan 
posisi-posisi tersebut dengan tepat. Oleh 
karena itu, buat siswa mempertanyakan apa 
yang dibutuhkan untuk mencari posisi-posisi 
tersebut, dan apakah bisa digambarkan, 
agar siswa bisa mendapat sedikit bayangan 
mengenai "Menggambar beragam bangun" 
pada buku pelajaran di halaman 172.



Garis dan Sudut1

Tujuan

1.  Siswa dapat memahami arti garis, segmen 
garis, dan sinar garis, serta cara menyatakan 
sudut, arti tegak lurus dan sejajar serta cara 
menyatakannya.

2. Siswa dapat memahami jarak antara dua 
titik, jarak antara titik dan garis, dan jarak di 
antara dua garis sejajar.

Jawaban

Soal 1

Segitiga

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Garis yang melalui 1 titik A jumlahnya tidak 
terbatas, namun garis yang melewati dua titik 
A dan B hanya ada satu. Ini adalah soal yang 
ditujukan agar siswa memahami hal ini melalui 
pengalamannya sendiri. Selain itu, dari sini 
diinginkan agar siswa mempertanyakan berapa 
garis yang dapat dibuat melalui 3 titik.

2.  Klasifikasi garis lurus, segmen garis, dan 
sinar garis

 Istilah garis ripelajari pada kelas dua sekolah 
dasar. Namun, di sekolah dasar, karena siswa 
memikirkan garis berdasarkan benda nyata, 
maka meskipun dikatakan garis, seringkali 
yang siswa tangkap bukanlah ”garis lurus yang 
membentang tanpa hingga”, melainkan garis 
dalam arti sebagai segmen garis.
 Demikian, bagi para siswa mempelajari kla-
sifikasi garis, segmen garis, dan sinar garis adalah 
pembentukan konsep baru, oleh karenanya di 

saat pengajaran ini perlu untuk memperhatikan 
banyak hal. Di dalam pengajaran, diharapkan 
untuk diarahkan agar para siswa memahami 
bahwa segmen garis memiliki panjang karena 
memiliki ujung di kedua sisinya, namun garis 
tidak memiliki ujung sama sekali, dan sinar 
garis hanya memiliki satu saja, sehingga tidak 
memiliki panjang.

3.  Penjelasan Soal 1   

 Garis lurus yang melewati 3 titik tidak 
akan bisa digambar kecuali jika ketiga titik 
tersebut berada pada posisi segaris. Ini adalah 
pertanyaan yang dimaksudkan untuk membuat 
siswa paham bahwa jika ketiga titik tidak 
segaris, maka dapat dihubungkan dengan 
segmen garis, dan membentuk segitiga.
 Bersamaan dengan itu, ingin juga sedikit 
dibahas bahwa tidak ada garis lurus yang 
melewati 3 garis atau lebih yang berada pada 
posisi tidak segaris.
Selain itu, berkaitan dengan soal ini, juga diajar-
kan kepada siswa lambang segitiga yaitu ∆.
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Garis

Siswa memahami bentuk-bentuk dasar seperti garis dan sudut.

Garis dan Sudut1

Sifat-Sifat Dasar Bangun Datar1

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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Sifat-Sifat Dasar Bangun Datar1
4 jam

2 jam



Jawaban

Segitiga sama sisi... 60o

Segienam sama sisi... 120o

Soal 2

∠x... ∠ADB atau ∠BDA
∠y... ∠ADC atau ∠CBA

Soal 3

1. ∠COB = 130o  2. ∠DOB = 50o

Pertanyaan Serupa

Carilah besar sudut selanjutnya pada gambar 
di bawah ini.

1. ∠AOD  2. ∠COE

1. ∠AOD = 110o  

2. ∠COE = 55o

4.  Penjelasan  

 Segitiga sama sisi dan segienam sama sisi 
dipelajari di kelas 5 Sekolah Dasar. Dengan 
mengulas mengenai hal tersebut, membuat 
siswa lebih memahami mengenai sudut.

5.  Definisi dan cara menyatakan sudut

 Pada kelas 3 Sekolah Dasar, definisi sudut 
diajarkan sebagai “Bentuk di mana dua buah 
garis keluar dari satu titik yang sama, disebut 
sudut”. Di sini, bahas juga mengenai istilah titik 
sudut dan kaki sudut.

 Di Sekolah Menengah Pertama, ajarkan 
agar siswa memahami bahwa titik sudut adalah 
titik bermulanya dua buah sinar garis, dan 
bahwa kaki sudut adalah sinar garis tersebut. 
Setelahnya, jelaskan juga bahwa untuk 
menyatakan sudut digunakan lambang ∠, dan 
digunakan misalnya dalam menulis ∠AOB. 
Selain itu, ∠AOB dapat mewakili sudut sebagai 
sebuah gambar, di samping itu dapat juga 
mewakili ukuran sudut tersebut, misalnya ∠AOB 
= 40°. Jika demikian, pada saat menyatakan 
sudut yang lebih besar dari 180°, maka akan 
lebih mudah dipahami jika dinyatakan sebagai 
∠a.

6.  Penjelasan Soal 2   

 Tekankan kepada siswa bahwa jika pada 
gambar ini ∠y dinyatakan sebagai ∠B, maka 
B akan menjadi titik sudut, namun sudut yang 
mana tidak diketahui, dan bimbing mereka 
supaya menyatakan dengan cara penulisan 
∠ABC atau ∠CBA.

7.  Penjelasan Soal 3   

 Ini adalah soal yang ditujukan agar siswa 
dapat membaca dengan benar posisi sudut 
yang dinyatakan dengan lambang. Selain itu, 
diharapkan untuk disediakan kesempatan untuk 
mereka menjelaskan mengenai alasannya.

 Ajarkan siswa mengenai istilah “Titik 
potong” menggunakan gambar ini.

BA
B 5  |  Bangun D

atar
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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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Jawaban

Tidak dapat dikatakan selalu berpotongan

Soal 4

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

8.  Penjelasan  

 Untuk mencari tahu hubungan posisi dua 
garis lurus l dan m pada sebuah bidang, maka 
posisi salah satu garis yaitu l dibiarkan tetap, 
sementara garis yang satu lagi yaitu m diputar 
dengan titik O sebagai porosnya. Diharapkan 
bahwa siswa membayangkan bahwa titik 
perpotongan l dan m perlahan akan menjauh, 
dan akan ada saat di mana keduanya tidak 
berpotongan lagi.

9.  Lambang tegak lurus

 Pada kelas 4 Sekolah Dasar, definisi tegak 
lurus diajarkan sebagai “Jika dua garis lurus 
berpotongan dan membentuk siku-siku, maka 
da garis ini ada dalam keadaan tegak lurus”. 
Definisi ini sama dengan yang digunakan di 
Sekolah Menengah Pertama.

 Selain itu, jelaskan juga mengenai lambang 
tegak lurus yaitu ⊥	 dan istilah ”Garis tegak 
lurus”. Dalam gambar ini, l adalah garis tegak 
lurus terhadap m, dan m adalah garis tegak 
lurus terhadap m.

10.  Lambang sejajar

 Mengenai sejajar, di SD kelas 4 juga 
diajarkan definisinya, yaitu “Jika dua garis yang 
berpotongan tegak lurus pada satu garis lurus 
adalah sejajar”. Ini disebut sebagai definisi 
operacional (Penjelasan dan data halaman 
115). Di pelajaran ini, definisi tersebut diubah 
menjadi “Dua garis yang tidak berpotongan”.

 Kemudian diajarkan juga bahwa lambang 
sejajar adalah //.

11.  Penjelasan Soal 4   

 Ini adalah soal untuk memeriksa apakah 
pemahaman mengenai tegak lurus dan sejajar 
sudah tertanam pada para siswa. Di sini 
gunakanlah dua buah penggaris segitiga untuk 
menggambar garis tegak lurus dan garis sejajar.

 Selain itu, di bawah ini adalah cara yang 
digunakan untuk menggambar garis tegak 
lurus dan sejajar di Sekolah Dasar.

Garis yang tegak lurus terhadap garis a

a

Garis yang sejajar terhadap garis a

a
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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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Jawaban

Titik H

Soal 5

Berdasarkan gambar, karena l//m maka garis 
lurus l dan m tidak berpotongan, oleh karenanya 
AD = B E = CF. Oleh karenanya, jarak a, b, dan c 
semuanya sama.

Mari Mencoba

 Panjang segmen garis BC adalah sama 
dengan jarak di antara dua titik B dan C. Di sisi 
lain, panjang AB + AC menunjukkan panjang 
garis putus-putus yang menghubungkan 2 titik 
B dan C.

 Oleh karenanya, di antara garis yang 
menghubungkan dua titik B dan C, panjang 
segmen garis BC adalah yang terpendek. Selain 

itu, karena titik A tidak berada pada segmen 
garis BC, maka terbentuklah AB + AC > BC.

12.  Jarak

 Definisikan konsep jarak sebagai panjang 
terpendek di antara dua titik, dengan kata lain, 
panjang segmen garis. Di sini, diharapkan agar 
siswa mempertanyakan panjang manakah 
yang dimaksud dengan jarak titik dan garis, 
jarak garis dan garis.

13.  Penjelasan  

 Buat siswa memperkirakan mana garis 
yang paling pendek, dan memunculkan cara 
untuk memeriksanya.

 Salah satu cara yang 
bisa dilakukan adalah 
seperti yang terlihat pada 
gambar di samping, yaitu 
menggambar lingkaran 
dengan jari-jari PH meng-
gunakan jangka, sehigga 
lingkaran yang digambar berpotongan dengan 
masing-masing garis PA, PB, dan PC sehingga 
dapat terlihat bahwa garis lain lebih panjang 
dari garis PH.

 Melalui kegiatan ini, dapat diteruskan ke 
pemahaman mengenai definisi ”Jarak antara 
titik dan garis” (panjang garis yang tegak lurus)

14.  Penjelasan Soal 5   

 Ambillah panjang AD menggunakan 
jangka, kemudian kenakanlah pada BE dan CF 
untuk memeriksa apakah panjangnya sama atau 
tidak. Melalui kegiatani ini, dapat diteruskan ke 
pemahaman definisi ”Jarak antara garis sejajar”.

 Pada tahapan ini, harap dipastikan bahwa 
simpulan yang didapat adalah bahwa ”Jarak” 
adalah jarak yang terpendek.

15.  Penjelasan 
Mari Mencoba

 

 Menjelaskan bahwa AB + AC > BC dari 
sudut pandang ”Jarak di antara dua titik”.

 Sama halnya, juga memastikan bahwa AC 
+ BC > AB, AB + BC > AC, dan emastikan bahwa 
” Panjang salah satu sisi segitiga lebih pendek 
dari jumlah panjang dua sisi lainnya”.

BA
B 5  |  Bangun D

atar
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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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Lingkaran2

Tujuan

1. Siswa memahami arti dan cara menyatakan 
busur, tali busur, juring, sudut tengah, garis 
lurus tegak lurus dan titik pusat.

2. Memahami arti dan sifat garis singgung 
lingkaran.

3. Dapat memahami sifat bidang yang 
terbentuk dari dua lingkaran yang ber-
potongan dan segmen garisnya.

Jawaban

Terbentuk lingkaran

Soal 1

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Di Sekolah Dasar kelas 3, diajarkan definisi 
”Lingkaran adalah sebuah garis melingkar yang 
memiliki panjang yang sama dari satu titik”.

 Di sini, sambil membahas kembali kegiatan 
pembelajaran semasa Sekolah Dasar, berikan 
definisi baru yaitu sebagai kumpulan titik-
titik, juga ajarkan mengenai cara menyebut, 
misalnya, ”Lingkaran O”.

2.  Busur dan tali busur

 Jika di atas lingkar sebuah lingkaran diberi 
dua titik yaitu A dan B, maka lingkar tersebut 
dapat dibagi menjadi dua. Pada saat ini, busur 
yang lebih kecil disebut busur inferior, dan 

1,5 jam

yang lebih besar disebut busur superior. Pada 
saat menyatakan AB, biasanya yang dimaksud 
adalah busur inferior. Di saat hal ini jadi 
mebingungkan, tambahkan titik, misalnya M 

dan N di atas busur, lalu kedua busur dibedakan 

sebagai AMB dan ANB .

Busur inferior AB

Busur superior AB

Busur dan diameter

Paling 
panjang

3.  Juring dan sudut tengah

 Di sekolah dasar, juring dan sudut pusat 
diperlakukan sebagai ”Pengembangan”. Di sini, 
busur didefinisikan dengan menggunakan 
istilah jari-jari dan busur.
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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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Jawaban

Garis lipatan melewati titk pusat lingkaran O 
(menjadi diameter). Selain itu, karena tegak 
lurus terhadap tali busur AB, membagi garis AB 
menjadi dua bagian sama rata. 

Garis lipatan

Soal 2

Buat garis lurus m melewati titik P yang 
membentuk OP ⊥	m

Garis singgung
Titik singgung

4.  Penjelasan  

 Di kelas 6 sekolah dasar, dipelajari bahwa 
lingkaran adalah bentuk yang memiliki 
simetri garis dengan diameter sebagai sumbu 
simetrisnya.

 Di sini, dengan melalui kegiatan melipat 
kertas, maka diharapkan siswa mendapatkan 
bayangan kongkrit mengenai garis lurus tegak 
lurus dan titik pusat.

5.  Sifat garis singgung lingkaran

 Memahami secara intuitif sifat garis 
singgung lingkaran, yaitu bahwa «garis 
singgung lingkaran tegak lurus terhadap jari-
jari yang melewati garis singgung», berdasarkan 
fakta bahwa lingkaran adalah bentuk dengan 
simetri garis. Pada saat ini, pastikan sifat dari 
bentuk dengan simetri garis berikut.

 "Dalam bentuk simetri garis, ruas garis yang 
menghubungkan dua titik yang bersesuaian 
memotong sumbu simetri secara tegak lurus, 
dan panjang dari sumbu simetri ke dua titik 
yang bersesuaian adalah sama."

 Kemudian, dengan melakukan translasi 
pada garis lurus l pada Gambar 1 di sebelah 
kanan, secara intuitif dipahami bahwa keadaan 
yang ditunjukkan pada Gambar 2, kemudian 
diturunkan ke sifat garis singgung lingkaran.

Gambar 1 Gambar 2

 Selain itu, dalam definisi gars singgung 
lingkaran, terdapat dua cara di bawah ini.
(1) Garis lurus yang hanya memiliki satu titik 

yang sama dengan lingkaran.
(2) Garis lurus yang memotong jari-jari pada 

satu titik pada lingkaran.

 Secara umum, (1) sering diperlakukan 
sebagai definisi dan (2) diperlakukan sebagai 
sifat. Tentu pengklasifikasian ini tidak dibahas 
di kelas satu. Pada kelas satu, dilakukan 
pendekatan secara intuitif.
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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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Jawaban

(1) Belah ketupat

(2) PQ ⊥	AB
Soal 3

(1) Bisa (Bentuk simetris garis dengan garis 
lurus AB sebagai sumbu simetrisnya.

(2) Contoh
 PA = QA, PB = QB, PQ ⊥	AB, ∠APB = ∠AQB 

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

6.  Penjelasan  

 Saat dua lingkaran dengan ukuran yang 
sama berpotongan, pastikan bahwa gambar 
yang dibentuk dengan menghubungkan 
pusat setiap lingkaran dan kedua perpotongan 
tersebut menjadi belah ketupat.

 Karena jari-jari lingkaran A dan B sama, 
AP, AQ, BP, dan BQ sama. Segi empat dengan 
empat sisi yang sama adalah belah ketupat. Ada 
baiknya membiarkan para siswa berpikir melalui 
kegiatan saling menjelaskan dan berdiskusi ini.

7.  Sifat belah ketupat

 Memastikan bahwa belah ketupat adalah bangun simetris garis dengan diagonal-diagonal 
sebagai sumbu simetrisnya. Pada saat ini, karena dua lingkaran yang berpotongan adalah bangun 
simetris garis dengan garis lurus PQ dan AB sebagai sumbu simetris, pastikan bahwa belah ketupat 
PAQB juga merupakan s bangun simetris garis dengan PQ dan AB sebagai sumbu simetrisnya.

 Selain itu untuk belah ketupat, di kelas 4 sekolah dasar, dipelajari bahwa "ukuran sudut yang 
berlawanan adalah sama" dan bahwa "dua garis diagonal berpotongan secara vertikal dan saling 
membelah". Pastikan dari sifat-sifat ini, bahwa belah ketupat adalah bangun dengan simetri garis.

8.  Penjelasan Soal 3   

 Dalam , dipikirkan mengenai ciri ketika dua lingkaran dengan ukuran yang sama 
berpotongan. Dari sini, diharapkan siswa mempertanyakan apa yang akan terjadi jika ukuran 
lingkarannya berbeda.

 Karena kedua lingkaran A dan B yang berbeda ukuran merupakan bentuk simetris garis dengan 
garis lurus AB sebagai sumbu simetrisnya, pastikan bahwa segi empat PAQB dapat dikatakan 
sebagai bentuk simetri garis dengan AB sebagai sumbu simetrisnya. Perlu dicatat bahwa di sini,  PQ 
bukanlah sumbu simetri.

 Mengenai perbedaan antara sifat belah ketupat, diharapkan siswa dapat membedakan antara 
sifat yang dipertahankan dan yang tidak.
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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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Jawaban

Soal 4

Garis lurus AB

Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) Segmen garis
(2) l ⊥	m, tegak lurus terhadap
(3) Busur, tali busur

2
∠a... ∠POQ atau ∠QOP
∠b... ∠QOR atau ∠ROQ
∠c... ∠POR atau ∠ROP

3
l ⊥	OT

0,5 jam

9.  Definisi dan sifat bentuk layang-layang

 Istilah "Layang-layang" muncul pertama 
kalinya di sini, oleh karenanya ajarkanlah 
kepada siswa.

 Bentuk layang-layang adalah bentuk 
simetris garis dengan satu diagonal sebagai 
sumbu simetrinya. Dari sinilah diturunkan sifat 
bentuk layang-layang yaitu
 Diagonal berpotongan tegak lurus.
	 Satu diagonal membagi diagonal lainnya 

menjadi dua bagian yang sama.

 Sifat di atas akan digunakan sebagai dasar 
untuk memikirkan cara menggambar garis 
tegak lurus dan garis bagi sudut pada bagian 
selanjutnya, “Melukis garis, sudut, dan bangun”.

10.  Mengenai balon percakapan

 Sejauh ini, kita telah mempelajari istilah 
dan sifat dasar bentuk. Pada titik ini, kita akan 
menemukan bahwa dengan meninjau kembali 
soal tempat persembunyian harta karun di buku 
pelajaran halaman 162, akan dapat memahami 
arti dari kondisi (1), (2), dan (3).

 Dari hal ini, diharapkan siswa 
mempertanyakan apa yang harus dilakukan 
untuk menggambar diagram yang 
memenuhi syarat tersebut. Jika siswa tidak 
mempertanyakan hal tersebut, tayakanlah 
apakah siswa dapat menggambar bentuk yang 
telah dipelajari hingga saat ini, dan dengan itu 
menyambungkannya ke pelajaran di halaman 
berikut.
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1 Isilah dengan  dengan kata-kata atau tanda yang tepat. 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 l dan l 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 Mari Kita Periksaeriksa 1
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 l dan jari-jari OT menggunakan simbol yang l
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

[hlm.169]                  S 3[hlm.169]                  

171Bab 5  Bangun Datar



Dasar dalam Melukis1

Tujuan

1. Memahami cara melukis garis sumbu, garis 
tegak lurus, dan garis bagi berdasarkan 
sifat-sifat garis diagonal layang-layang dan 
belah ketupat, serta mampu melukisnya.

2. Memahami sifat-sifat garis sumbu dan garis 
bagi.

Jawaban

 (Contoh)
Pindahkan panjang ketiga sisi AB, BC, dan CA 
dengan jangka, dan hubungkan A, B, dan C 
dengan penggaris untuk menggambar segitiga.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Cara menggambar segitiga kongruen 
dilakukan di kelas V sekolah dasar, di mana 
penggaris, jangka, dan busur derajat digunakan 
untuk menggambar gambar tersebut.

 Sambil berdiskusi dengan siswa untuk 
mengulas pelajaran ini, pastikan bahwa siswa 
pada saat menggambar segitiga kongruen 
menggunakan penggaris dan jangka, menyalin 
panjang ketiga sisi AB, BC, dan CA dengan 
kompas, dan hubungkan A, B, dan C dengan 
penggaris.

 Ini juga merupakan soal untuk mengulas 
kembali bagaimana menggunakan penggaris 
dan jangka.

2.  Tujuan pengulasan

 Jika dua bentuk bangun datar berimpit, 
keduanya dikatakan kongruen. Ingin juga 
dipastikan mengenai sifat bahwa panjang 
sisi yang sesuai dan ukuran sudut yang sesuai 
adalah sama.

Melukis Garis, Sudut dan 
Bangun Datar

2

AB = DE = BC = EF = CA = FD
∠A = ∠D, ∠B = ∠E, ∠C = F∠

3.  Melukis

 Menggambar bentuk hanya dengan 
penggaris dan jangka  disebut melukis. Jangan 
gunakan alat lain seperti penggaris dan busur 
derajat dalam menggambar. Berikut ini adalah 
aturan-aturan dalam melukis.
(1)  Gambarlah garis lurus melalui dua titik 

yang diberikan.
(2)  Gambarlah sebuah lingkaran (busur) yang 

berpusat pada titik yang diberikan dan 
dengan panjang yang diberikan sebagai 
jari-jari.

(3)  Ada batasan berapa kali (1) dan (2) di atas 
dapat dilakukan.

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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Siswa dapat menggambar berbagai bangun berdasarkan sifat-sifat dasar 
bangun-bangun bidang.

Dasar dalam Melukis1

Melukis Garis, Sudut, dan Bangun Datar2

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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Jawaban

Soal 1

<Langkah melukis>
Setelah menggambar sinar garis AB,
(1) Gambarlah sebuah lingkaran dengan jari-

jari yang sesuai di sekitar titik O, dan jadikan 
perpotongan dengan sinar garis OX dan OY 
masing-masing bernama Q dan P.

(2) Gambarlah sebuah lingkaran dengan jari-
jari yang sama seperti (1) di sekitar titik A, 
dan namakan perpotongan dengan sinar 
garis AB sebagai C.

(3) Ambil panjang segmen garis PQ
(4) Gambarlah sebuah lingkaran yang 

berpusat pada titik C dan yang jari-jarinya 
adalah panjang dari ruas garis PQ, dan 

perpotongan dengan lingkaran yang 
digambar di (2) disebut sebagai D.

(5) Gambar sinar garis AD.

4.  Penjelasan Contoh 1   

 Ini adalah soal untuk memeriksa  di 
halaman sebelumnya. Dalam , beberapa 
siswa mungkin berpikir bahwa segitiga 
kongruen tidak dapat digambar tanpa 
mengetahui sudutnya. Oleh karena itu, 
memastikan bahwa jika panjang ruas garis 
tersebut diketahui, segitiga dapat digambar.

 Selain itu, saat mengambil panjang atau 
mencari titik potong, buat siswa memahami 
bahwa daripada menggambar seluruh lingkaran 
dengan jangka, lebih baik menggambar busur 
yang menjadi bagian dari ligkaran tersebut.

 Dalam pembelajaran selanjutnya, ada 
ungkapan "menggambar lingkaran" dalam 
prosedur melukis, tetapi di sini kembali 
ditegaskan bahwa lebih baik menggambar 
sebagian dari busur daripada menggambar 
semua lingkaran.

5.  Penjelasan Soal 1   

 Di sini, akan dibahas mengenai melukis 
sudut dengan besar yang sama.

 Sambil siswa mencoba-coba menggambar, 
bacakan tata cara menggambar dari (1) 
sampai (4) dan buat kegiatan berdiskusi sambil 
mengacu pada balon ucapan anak laki-laki. 

 Selain itu, dasar dari melukis ini adalah 
kekongruenan ∆QOP dan ∆DAC, namun 
untuk siswa kelas 1, kaitkan dengan [Q] di 
halaman sebelumnya, yang penting adalah 
siswa menggambar segitiga dengan panjang 
ketiga sisi yang sama. Selain itu, kebenaran cara 
melukis tersebut akan dibuktikan pada tahun 
kedua, namun tidak perlu mengejar mengenai 
hal tersebut di sini.
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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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Jawaban

Garis lipatan adalah garis sumbu dari segmen 
garis AB.

Soal 2  (Contoh)

Titik singgung segmen garis AB dan garis 
sumbunya adalah titik pusat segmen garis AB 
yaitu M

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

6.  Penjelasan  

 Melipat halaman buku teks dan menegas-
kan bahwa  lipatannya adalah garis sumbu dari 
segmen garis AB. Juga, biasakan siswa dengan 
istilah tersebut.

7.  Penjelasan Contoh 2   

 Di sini, melukis dilakukan dengan memanfaatkan sifat garis diagonal belah ketupat 
(berpotongan tegak lurus di titik tengah). Dengan kata lain, jika kita menggambar PAQB belah 
ketupat di mana ruas garis AB adalah satu garis diagonal, kita dapat mengharapkan bahwa akan 
ada garis sumbu. Dasar untuk ini adalah sifat yang dipelajari di  buku pelajara halaman 170. Dalam 
pengajaran melukis, diinginkan untuk tidak hanya mempelajari cara menggambar, tetapi juga 
menekankan aktivitas berpikir dan menjelaskan dasar melukis tersebut, serta menumbuhkan 
landasan kemampuan berpikir logis.

 Selain itu, dalam buku teks, gambar garis-garis vertikal diringkas seperti pada (1) hingga (3). 
Pernyataan matematis seperti itu perlu digunakan oleh siswa saat menjelaskan prosedur melukis. 
Oleh karenanya, diinginkan agar siswa diberi bimbingan berulang kali setiap kali ada kesempatan.

 Selain itu, menggambar garis sumbu menggunakan bentuk layang-layang adalah mungkin, 
tetapi dalam kasus ini, jumlah digunakannya jangka akan bertambah.

8.  Penjelasan Soal 2   

 Buat siswa paham bahwa menggambar garis sumbu suatu segmen garis adalah juga 
menggambarkan titik tengah segmen garis tersebut.
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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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Jawaban

Pada sebarang posisi P, pada l, maka lingkaran 
akan selalu melewati titik A dan B.

Soal 3  

Titik perpotongan P dengan garis sumbu ruas 
garis AB yaitu m dan garis lurus l, merupakan 
titik yang dicari.

9.  Penjelasan  

 Melalui pekerjaan siswa, perlihatkan 
gambar seperti yang diperlihatkan pada 
jawaban, dan buat siswa mendiskusikan apa hal 
yang mereka tangkap setelah melihat gambar 
tersebut.

 Setelah itu, dengan berdasarkan diskusi 
para siswa, tuntun siswa ke sifat garis sumbu, 
yaitu ”Titik-titik pada garis sumbu garis AB 
berada pada jarak yang sama dari titik A dan 
B yang berada kedua ujung ruas garis AB.”. 
Pembuktian hal ini akan dilakukan pada kelas 
dua, dan untuk saat ini pemahaman intuitif saja 
sudah cukup.

 Selain itu, dibahas juga mengenai kebalik-
annya yaitu ” Titik-titik pada jarak yang sama 
dari titik A dan B pada kedua ujung ruas garis AB 
berada pada garis sumbu ruas garis AB.”, namun, 
membedakan keduanya bagi para siswa bisa 
jadi adalah hal yang sulit. Ada baiknya untuk 
mengetahui perbedaan antara keduanya 
dengan menunjukkan diagram di mana warna 
asumsi dan kesimpulan dipertukarkan (dalam 
buku teks, asumsi sering ditampilkan dengan 
warna biru dan kesimpulan ditampilkan dengan 
warna merah).

10.  Perlakuan mengenai Cara Berpikir 
Matematis 2

 Di sini, kita menemukan sifat-sifat dari 
garis sumbu dengan mengambil beberapa 
titik P pada garis sumbu segmen garis AB dan 
menggambar lingkaran dengan jari-jari PA 
mengelilinginya (Cara berpikir induktif )

11.  Penjelasan Soal 3   

 Bagi siswa yang tidak dapat menemukan 
petunjuk pemecahannya, pikirkan dulu apa 
yang akan terjadi tanpa garis lurus l, yaitu 
bagaimana mencari titik pada jarak yang sama 
dari dua titik A dan B, dan kemudian di atasnya 
ditambahkan kondisi ”Titik di atas garis l”.
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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 dari segmen garis AB, maka l 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 l yang berjarak sama dari l
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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Jawaban

Jika kedua lubang tersebut masing-masing 
adalah P dan Q, garis tegak lurus PQ dari garis 
lurus l dapat ditarik.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

12.  Penjelasan  

 Praktekkan melipat kertas, buat lubang dengan jarum jangka dan gambar garis lurus, dan 
pastikan bahwa ia tegak lurus dengan garis lurus l. Kemudian, dengan menggunakan ini sebagai 
petunjuk, kita akan memikirkan cara menggambar garis tegak lurus pada Contoh 3.

13.  Penjelasan Contoh 3   

 Pada gambar jawa-ban Q, jika dua titik A dan B diambil pada garis 
lurus l, maka segi empat PAQB menjadi bentuk layang-layang. Dari sini, 
dalam Contoh 3, dapat disimpulkan bahwa garis tegak lurus digambar 
dengan mencari titik Q yang simetris terhadap garis lurus l dari titik P dan 
menggambar layang-layang PAQB dengan garis lurus l sebagai sumbu 
simetri. Dasar untuk ini adalah sifat bahwa garis-garis diagonal layang-
layang berpotongan tegak lurus, yang dipelajari dalam Pengajaran Hlm.171.

 Di sini, ada baiknya siswa dibuat menggambar di buku catatan seperti cara yang yang 
diperlihatkan, lalu mengulasnya dan menjelaskannya dengan kata-kata sendiri.
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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 dan melalui titik P di luar l 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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Jawaban

Soal 4

(1) Disingkat
(2) 1. Gambarlah sebuah lingkaran dengan 

jari-jari yang sesuai di sekitar titik P, dan 
misalkan A dan B menjadi perpotongan 
dengan garis l.

 2. Gambarlah lingkaran dengan jari-jari 
yang sesuai dengan A sebagai pusatnya

 3. Buat lingkaran seperti pada nomor 
2 di atas, namun dengan B sebagai 
pusatnya. Titik perpotongan kedua 
lingkara tersebut adalah Q

 4. Tariklah garis melewati dua titik P dan Q

Soal 5

Soal 6

Ambil titik A dari titik sembarang pada l, 
gambarkan sebuah garis tegak lurus dari 
sebuah garis lurus m melewati A, dan misalkan 
perpotongan dengan m sebagai B

14.  Penjelasan Soal 4   

 Pertama, buat siswa menggambar di 
buku catatan dengan cara ini, lalu jelaskan 
dengan kata-kata sambil mengulas kembali 
prosedurnya. Pada saat itu, yang diinginkan 
adalah mengajarkan siswa untuk secara 
bertahap menjadi terbiasa dengan ekspresi 
matematika sambil memikirkan Contoh 2 pada 
buku pelajaran Hlm.174 dan langkah contoh 3 
pada halaman sebelumnya. Dalam gambar ini, 
seperti yang ditunjukkan di buku teks, titik Q 
diatur sedemikian rupa sehingga tegak lurus 
adalah sumbu simetri dari garis vertikal.

15.  Penjelasan Soal 5  dan Soal 6     

 Beberapa siswa salah paham bahwa garis 
tegak lurus adalah garis yang tegak lurus 
terhadap garis lurus dalam posisi horizontal, 
sehingga penting untuk menggambar garis 
yang saling tegak lurus tersebut pada gambar 
yang disajikan secara diagonal secara diagonal. 
Gambar soal 5 dan soal 6 dapat digambar 
dengan metode manapun di antara Contoh 3 
atau soal 4 pada halaman sebelumnya.

 Ketika siswa menggunakan metode di 
Contoh 3, mereka sering mengambil dua titik 
pada garis lurus di kedua ujung gambar. Garis 
lurus sebenarnya adalah garis yang tidak 
memiliki ujung, dan dengan menunjukkan 
contoh gambar di mana posisi titik yang akan 
diambil diubah. ingin ditegaskan bahwa dua 
titik dapat diambil pada posisi mana pun pada 
garis lurus. 

 Demikian pula, di Pertanyaan 6, ingin 
ditegaskan bahwa garis tegak lurus yang ditarik 
dari titik mana pun di l atau garis tegak lurus yang 
ditarik dari titik mana pun di m dapat diterima.
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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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Jawaban

Garis lipatan adalah garis lurus yang membagi 
∠AOB menjadi 2 sama besar.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

16.  Penjelasan  

 Buat siswa memperkirakan garis lipatan 
akan menjadi garis seperti apa, dan setelahnya 
baru mempraktekkan melipat kertasnya. 
Setelahnya, dengan berdasarkan kegiatan 
ini, definisikan ”garis bagi” sebagai garis yang 
membagi sudut menjadi dua bagian sama besar.

17.  Penjelasan Contoh 4   

 Dasar untuk menggambar bisektor sudut 
adalah simetri layang-layang, yaitu, layang-
layang dibagi menjadi dua segitiga kongruen 
dengan satu diagonal, yang merupakan sumbu 
simetri. Berdasarkan ini, kita akan memahami 
cara melukisnya. Pada gambar di buku teks, 
dapat dilihat bahwa tergambar POQR berbentuk 
layang-layang dengan OP = OQ dan PR = QR.

 Selain itu, jika jari-jari lingkaran yang 
digambar di langkah 1 dan jari-jari lingkaran 
yang digambar di langkah 2 dibuat sama, maka 
akan tergambar belah ketupat POQR.

Referensi Trisektor sudut

 Di zaman Yunani kuno, ada pertanyaan 
yang sulit, "Mungkinkah menggambar sudut 
sembarang menjadi tiga bagian yang sama?" 
Untuk waktu yang lama, banyak ahli matematika 
telah mencoba memecahkan masalah yang 
sulit ini, tetapi mereka tidak pernah dapat 
menyelesaikannya. Namun, pada abad ke-19, 
sekitar 2000 tahun kemudian, terbukti bahwa 
"sebenarnya tidak mungkin". Ini menunjukkan 
betapa sulitnya membuktikan bahwa sesuatu 
tidak dapat digambar, bahkan meskipun hal 
tersebut telah diperkirakan.

 Menariknya, teka-teki ini dibuktikan 
dengan menunjukkan bahwa solusi persamaan 
kubik tidak dapat dinyatakan oleh tumpukan 
empat operasi aritmatika dan . Ini tidak lain 
adalah hubungan yang dalam antara geometri 
dan aljabar.
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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  . 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

BOR=      1BOR=      1BOR=      
2
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Jawaban

Soal 7

(1)  

(2)  

Soal 8

O B

PM = PN berlaku untuk setiap posisi titik P pada 
l.

18.  Penjelasan Contoh 7   

 Ini adalah soal untuk menerapkan melukis 
contoh 4 di halaman sebelumnya pada sudut 
tumpul dan sudut lurus (sudut 180°).

 Seperti yang ditunjukkan pada buku 
pelajaran, buat siswa paham bahwa melukis 
garis bagi pada sudut lurus adalah sama dengan 
melukis garis tegak lurus pada satu titik di atas 
garis lurus.

19.  Penjelasan Soal 8

 Berikan pemahaman kepada siswa bahwa 
kita bisa membagi dua sudut telah dibagi menjadi 
dua, menjadi empat bagian yang sama. Seperti 
yang ditunjukkan pada jawaban, lingkaran yang 
digambar pada garis-bagi pertama juga bisa 
digunakan pada garis-bagi berikutnya.

20.  Penjelasan  

 Sini adalah soal yang bertujuan membuat 
siswa menemukan secara induktif dan paham 
secara intuitif mengenai sifat garis bagi yaitu 
“Titik pada garis garis bagi berada pada jarak 
yang sama dari kedua sisi sudut. Rangkum 
sifat garis bisektor sudut dengan berdasarkan 
pendapat-pendapat siswa. Selain itu, bahas 
juga kebalikannya yaitu “Titik yang berada pada 
jarak yang sama dari kedua sisi sudut, berada 
pada garis bagi.” Seperti yang dijelaskan pada 
halaman 175 buku ini, ada baiknya membuat 
siswa paham dengan menggunakan gambar 
yang memiliki warna berbeda untuk asumsi 
dan kesimpulan.

 Selain itu, sifat garis bagi akan dibuktikan 
pada kelas 2.

21.  Penjelasan mengenai balon ucapan

 Sampai saat ini, siswa sudah dapat melukis 
garis sumbu, garis tegak lurus, dan garis bagi 
yang merupakan dasar dari melukis, namun 
diinginkan agar siswa mempertanyakan ”Apa 
yang bisa dilakukan melalui kegiatan melukis” 
sebagai motivasi untuk pelajaran di halaman 
selanjutnya.
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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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Penggunaan Lukisan2

Tujuan
Dengan menggunakan gambar dasar, siswa 
dapat melukis sudut 30°, menggambar garis 
singgung lingkaran, dan menemukan pusat 
lingkaran.

Jawaban

Soal 1

Lukiskan garis tegak lurus pada garis lurus 
membentuk sudut 90 derajat, lalu lukis garis 
baginya

Soal 2

Tarik garis m yang melewati dua titik O dan N, 
kemudian buatlah garis tegak lurus m yang 
melewati N

Soal 3

Mengacu pada halaman 162 buku ini

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan Contoh 1   dan Soal 1

 Soal ini adalah soal mengenai pemanfaatan 
garis bagi.
 Melalui pembelajaran di contoh 1 dan soal 
1, diinginkan agar siswa memahami bahwa 
dengan menggunakan penggaris dan jangka, 
dapat melukis sudut-sudut berikut ini
(1) Gambar garis lurus → 180° → Gambar garis 

tegak lurus → 90°
(2) Menggambar segitiga sama sisi →	60°
(3) Jika menggambar garis bagi (1) dan (2) 

maka

2 jam

 90o →	45o →	22,5o →...
 60o →	30o →	15o →...
(4) Jika menggabungkan beberapa sudut 

pada (3) maka
 90o + 45o →	135o, 45o + 35o →	75o, ...

2.  Penjelasan Contoh 2   dan Soal 2

 Memikirkan cara melukis garis singgung 
dengan berdasarkan sifat “Garis singgung 
lingkaran adalah tegak lurus terhadap jari-jari 
yang melewati titik singgung” yang dipelajari 
pada buku pelajaran halaman 169. Di sini juga 
menggunakan cara melukis garis tegak lurus 
yang dipakai pada soal 1.
 Gambar garis singgung yang ditarik dari 
titik P di luar lingkaran O ke lingkaran O seperti 
yang ditunjukkan pada gambar berikut dibahas 
dalam P.187 dari pengajaran kelas 3,  sebagai 
penggunaan teorema sudut tertulis.
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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

180 Buku Panduan Guru Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII



Jawaban

1   

3.  Kegiatan matematis pada bab ini

 Pada bagian ini, sebagai kesempatan untuk 
melakukan kegiatan matematis seperti yang 
ditunjukkan oleh kurikulum, maka dibahas 
mengenai ”Kegiatan diskusi mengenai alasan 
dapat dilukisnya pusat lingkaran”.
 Oleh karenanya, bukan hanya membuat 
siswa memahami cara melukis, namun juga 
mengandakan kegiatan dimana siswa saling 

berdiskusi dengan sifat melukis yang sudah 
dipelajari sebagi dasar, mengenai apa alasan 
sebuah proses melukis dapat dilakukan dengan 
cara tersebut. Ini juga adalah kesempatan untuk 
membiasakan diri menggunakan pernyataan 
dan istilah matematis yang telah dipelajari 
secara bebas.

4.  Penjelasan  

 Biarkan siswa berpikir bebas, dan 
ada baiknya berdasarkan pendapat siswa, 
dihubungkan ke kegiatan melukis. [1].

 Pertama, dengan menggunakan balon 
kata-kata sebagai petunjuk, beri pemahaman 
kepada siswa bahwa kita membutuhkan dua 
elemen, pusat dan jari-jari, untuk menggambar 
sebuah lingkaran. Dan karena bagian dari 
busur diberikan dalam soal ini, jika pusatnya 
diketahui, jari-jarinya juga bisa ditentukan dan 
lingkarannya akan dapat digambar.

 Saat mencari pusat lingkaran, hal pertama 
yang dibayangkan siswa adalah melipat cermin 
perunggu dari ujung ke ujung dan melipatnya 
menjadi dua untuk membuat garis lipatan 
(seperti yang dialami di Q di halaman 169). 
Dapat diperkirakan bahwa pusat lingkaran  
berada di garis lipatan, tetapi selanjutnya kita 
harus memutuskan ada di posisi mana pada 
garis. Jika gagasan bahwa garis lipatan kedua 
diperlukan untuk tujuan itu muncul, maka dapat 
dihubungkan dengan metode menggambar 1.

5.  Penjelasan 1

 Seperti yang diebutkan sebelumnya, 
dengan berdasarkan diskusi Q, ingin 
disambungkan kepada cara melukis Rani. Di 
sini, membaca langkah 1~4 dengan benar dan 
melakukan proses melukis.

 Untuk mencari 
pusat lingkaran, dapat 
dilakukan dengan 
menggambar dua 
garis garis sumbu, oleh 
karenanya, boleh juga 
mengambil 4 titik A~D 
dan membuat 2 busur 
seperti pada gambar di 
sebelah kanan.

BA
B 5  |  Bangun D

atar
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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.l yang merupakan garis sumbu dari segmen garis AB.l
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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Jawaban

2   

1  Secara berurutan
 Garis sumbu m,
 m melewati pusat lingkaran,
 menjadi pusat lingkaran asal,
 O, OA

2  Contoh penjelasan
 Jika lingkaran atas diandaikan sebagai 

O, karena dua titik A dan B berada pada 
lingkar lingkaran O, maka O berada pada 
jarak yang sama dari A dan B. Dengan kata 
lain, O berada pada bisektor tegak lurus 
segmen garis AB yaitu l. 

 Sama dengan itu, Karena dua titik B dan C 
adalah titik yang berada pada lingkaran O, 
maka O berada pada jarak yang sama dari 
B dan C. Dengan kata lain, O berada pada 
garis sumbu segmen garis BC yaitu m.

 Dari penjelasan di atas, maka titik 
perpotongan l dan m adalah pusat 
lingkaran asal, yaitu O. Oleh karenanya, 
buat lingkaran dengan jari-jari OA dengan 
O sebagai pusatnya.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

6.  Penjelasan 1  , Pola pikir matematis 3

 Lakukan kegiatan diskusi mengenai alasan 
melukis lingkaran dengan cara [1] di halaman 
sebelumnya dapat dilakukan. Pada kelas satu, 
penjelasan siswa akan berdasarkan sifat bangun 
yang mereka anggap benar secara induksi dan 
intuitif sejauh ini.

 Pada 1 , tujuannya adalah untuk membaca 
penjelasan Yui dan memahaminya dengan 
benar. Penjelasan ini didasarkan pada sifat 
bahwa "garis sumbu tali busur melewati pusat 
lingkaran", yang ditemukan dengan melipat 
kertas sehingga titik-titik di kedua ujung tali 
busur tumpang tindih pada Q dalam buku 
pelajaran halaman 169. Diinginkan adanya 
dukungan bagi siswa yang belum memahami 
untuk memperdalam pemahamannya mela-

lui melakukan kegiatan menjelaskan dan 
berkomunikasi dalam kelompok kecil.

 Dalam 2 , siswa akan menjelaskan sendiri 
berdasarkan sifat bahwa "titik-titik pada jarak 
yang sama dari dua titik A dan B berada pada 
garis sumbu ruas garis AB" yang dipelajari di 
halaman 175. Dibanding  menuntut penjelasan 
yang koheren, yang diharapkan adalah 
kemampuan  siswa  mencoba menjelaskan 
dengan kata-kata sendiri, seperti dengan 
menunjukkan sebuah gambar. Juga di sini, 
disarankan untuk memasukkan aktivitas untuk 
diskusi dalam kelompok kecil.

 Melalui kegiatan 1  dan 2 , ditegaskan 
bahwa di saat menjelaskan alasan, maka 
diperlukan untuk menjelaskan sifat bangun 
yang menjadi alasannya. Karena hal ini juga 
terhubung dengan pembuktian yang dipelajari 
di kelas 2, maka diharapkan untuk dijelaskan 
dengan baik.
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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 l melalui titik pusat lingkaran. Kemudian, saya l
membentuk  

dari tali busur BC, 

Dari hasil di atas, titik 

potong l dan l dan l 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

 melalui titik pusat lingkaran. Kemudian, saya 

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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Mari Kita Periksa

Jawaban

1
Gambar garis sumbu segmen garis AB, 
kemudian titik potong dengan AB dijadikan M

A

B

M

1 jam

2
Perpanjang sisi alas BC, kemudian tarik garis 
tegak lurus dari A yang tegak lurus dengan garis 
yang dibuat tersebut. Pada gambar di bawah 
ini, ruas garis AH adalah tinggi ∆ABC

A

B C
H

3

B

O

A

Pertanyaan Serupa

1. Pada gambar di bawah ini, lukislah garis 
tegak lurus terhadap garis AB yang 
melewati titik P

 A P B

2. Pada gambar di bawah ini, lukislah sudut 
yang besarnya sama dengan ∠XOY

 

X

O Y

 (Jawaban disingkat)
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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 Periksa 2
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

Jawaban

Cermati

(Garis jangka di tengah konstruksi disingkat)

1

O
B C

A

2

Karena titik O adalah titik yang berada pada 
garis tegak lurus terhadap sisi AB, maka
 OA = OB        ①

Karena titik O adalah titik yang berada pada 
garis tegak lurus terhadap sisi AC, maka
 AO = OC        ②
Dari ①, ② didapat bahwa OA = OB = OC. Oleh 
karenanya, lingkaran O melewati tiga titik 
puncak A, B dan C.

3
A

B CD

I

4

Jika dari titik I ditarik garis IE dan IF yang masing-
masing tegak lurus terhadap AC dan AB,
Karena AI adalah garis bisektor ∠A, maka 
IE = IF              ①
Karena BI adalah garis bisektor ∠B, maka 
IF = ID              ②
Dari ①, ② didapatkan ID = IE = IF. Oleh 
karenanya, lingkaran I bersinggungan dengan 
tiga sisi ∆ABC

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

7.  Pusat lingkaran luar dan pusat lingkaran 
dalam segitiga

 Bersamaan dengan meningkatkan minat 
siswa akan lingkaran dalam dan lingkaran 
luar segitiga melalui kegiatan melukis garis 

sumbu dan garis bagi, juga diinginkan untuk 
memperdalam cara pandang siswa terhadap 
bangun datar.

 Mengenai penjelasan, karena terkait 
dengan pembelajaran mengenai pembuktian di 
kelas 2, maka diinginkan agar siswa memahami 
bahwa menjelaskan sambil menjelaskan dasa-
dasarnya dalah hal yang penting.

 Selain itu,berdasarkan kondisi siswa, 
dapat juga dipelajari mengenai adanya 5 pusat 
pada segitiga (pusat lingkaran luar, pusat 
lingkaran dalam, pusat centroid atau titik berat, 
excenter, dan orthocenter atau titik tinggi) juga 
memungkinkan siswa untuk mempelajari dan 
menyelidiki hal tersebut.
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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  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 l disebut pusat lingkaran dalam l
∆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  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 lingkarandalam lingkarandalam lingkarandalam lingkaran

D

titik pusat

O

B

A

C

Lingkaran luar

pusat lingkaran

Cermati
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Tujuan
Siswa dapat mencari beragam bangun 
dari dalam pola Asa-no-Ha, dan juga dapat 
menemukan apakah seperti halnya segitiga 
sama kaki, apabila dipindahkan dapat berimpit 
dengan sempurna dengan segitiga sama kaki 
lain.

Jawaban

1  (Contoh)   

Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, belah 
ketupat, jajargenjang, trapesium, segienam 
sama sisi, dan sebagainya.

2  (Contoh)   

a  Geser paralel sehingga titik puncak B 
bertumpuk dengan titik puncak A, dan titik 
pincak C bertumpuk dengan titik puncak O

b  putar dengan titik puncak B sebagai poros, 
sehingga titik puncak C bertumpuk dengan 
titik puncak O

c  lipat dengan segmen garis OC sebagai garis 
lipatannya

3  (Contoh)   

d

e

f

d  Denga  titik puncak H sebagai poros, putar 
hingga titik puncak C bertumpuk dengan 
titik puncak O. (Lipat dengan segmen garis 
HC sebagai garis lipatan)

e  Geser secara paralel agar titik puncak B 
bertumpuk dengan titik puncak O, dan titik 
puncak C bertumpuk dengan titik puncak 
D.

f  Lipat dengan segmen garis AD sebagai 
garis lipatannya

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan terhadap halaman ini

 Siapkan segitiga sama kaki yang kongruen 
dengan segitiga sama kaki pada pola Asa-
noo-Ha, selembar untuk masing-masing siswa, 
dan melalui kegiatan menggerakkannya 
mencari tahu mengenai bagaimana cara 
melakukan transformasi. Pada saat itu, sambil 
memperagakan gerakan, alangkah baiknya 
jika dijelaskan dengan menggunakan ekspresi 
seperti "Digeser secara paralel ", "diputarkan", 
dan "lipat".

2.  Penjelasan terhadap balon ucapan

 Pada pembelajaran di halaman ini, 
diperkirakan bahwa siswa akan memberikan 
beragam cara untuk melakukan transformasi 
bangun. Melalui pengelompokan dan 
penyusunan hal-hal tersebut, diharapkan siswa 
memiliki minat akan jenis-jenis trasnportasi dan 
menjadi motivasi untuk menuju ke pelajaran di 
halaman selanjutnya.

Transformasi Bangun Geometri3
3 jam

BA
B 5  |  Bangun D

atar
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Transformasi Bangun Geometri3

Gambar di samping ini merupakan satu bagian 
dari pola “asa no ha”. Bagaimana memindahkan 
segitiga sama kaki 1  hanya sekali agar berimpit  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

OOOOOO

Hlm.186

185Bab 5  Bangun Datar



Transformasi Bangun Geometri1

Tujuan
1. Siswa dapat memahami definisi translasi, 

rotasi, refleksi, dan dilatasi.
2. Melalui transformasi bangun, siswa dapat 

memahami hubungan sisi dan sudut yang 
berkorespondensi, dan hubungan antara 
bangun sebelum dan sesudah transformasi.

3.  Siswa dapat melakukan transformasi 
tunggal pada titik, garis dan bidang di 
koordinat kartesius.

 Catatan untuk guru: Pada buku siswa, materi dasar 
Transformasi tidak disajikan dalam bentuk koordinat 
kartesius, diharapkan guru memberikan tambahan materi 

dan penjelasan tentang poin 3 (pada tujuan) kepada siswa.

Jawaban

Soal 1

(1) AB//DE, AB = DE  (2) ∠A = ∠D

 BC//EF, BC = EF   ∠B = ∠E

 CA//FD, CA, FD   ∠C = ∠F

Soal 2

D

E

F
A

B

C

  
 

Pertanyaan Serupa

Pada gambar berikut ini, gambarkanlah ∆DEF yang 
merupakan ∆ABC yang ditranslasikan mengikuti 
arah panah, sepanjang tanda panah tersebut.

A

B C

(Jawaban disingkat)

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Translasi
 Buat siswa paham bahwa membuat ① 
bertumpuk dengan (a) yang ada pada [2] di 
halaman sebelum ini adalah “Transformasi di 
mana bangun digerser ke arah tertentu dengan 
jarak tertentu”, atau yang disebut translasi.

2,5 jam

 Pada contoh 1, dengan pada kertas berpetak 
(atau sajikan dalam bentuk bidang kartesius), 
menggambar ∆DEF yang meruupakan ∆ABC 
yang ditranslasikan ke arah tanda panah, 
sepanjang tanda panah tersebut. Kemudian, 
dengan berdasarkan diagram pada contoh 
1, fokus pada arah dan panjang transformasi, 
kemudian menyatakan hubungan segmen 
garis AD, BE, CF, yang menghubungkan dua titik 
yang berkoresponden. Jelaskan juga tentang 
bagaimana melakukan translasi pada koordinat 
kartesius (meskipun tidak disajikan dalam buku 
siswa). Berikan contoh tambahan tentang hal ini.

2.  Penjelasan Soal 1
 Di sini, fokus pada sudut dan sisi yang 
berkoresponden di antara dua bangun sebelum dan 
setelah dilakukan translasi, kemudian menegaskan 
bahwa semuanya dalam keadaan sama (kedua 
bangun dalam keadaan kongruen). Selain itu, buat 
siswa menyadari bahwa sisi yang berkoresponden 
masing-masing dalam keadaan sejajar.

3.  Penjelasan Soal 2

 Merupakan soal untuk menegaskan apa 
yang sudah dipelajari pada contoh 1 dan soal 1.
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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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Jawaban

Soal 3

(1) 

OE

D

F

C

B

A
 

(2) 

O

H

A

B
C

I

G

  

Pertanyaan Serupa

Pada gambar di bawah ini, gambarkanlah ∆DEF 
yang merupakan ∆ABC yang dirotasikan searah 
jarum jam sebanyak 120°dengan titik O sebagai 
titik pusat rotasinya.

O

B

A

C

(Jawaban disingkat)

4.  Rotasi

 Membuat siswa bahwa membuat ① 
berimpit dengan a pada [2]di buku pelajaran 
halaman 185 adalah “Transformasi yang 
memutar bangun sebesar sekian derajat 
tertentu dengan satu titik sebagai titik pusat 
rotasinya” atau yang disebut rotasi.

 Pada contoh 2, dengan memanfaatkan 
kertas berpetak, menggambar ∆DEF yang 
merupakan ∆ABC yag dirotasi sebesar 90°searah 
jarum jam dengan titik O sebagai titik pusat 
rotasinya. Selanjutnya, dengan berdasarkan 
gambar contoh 2, dengan fokus pada titik 
pusat rotasi dan sudut putaran, menyatakan 
hubunganya dalam bentuk persamaan. 
Jelaskan juga tentang bagaimana melakukan 
rotasi pada koordinat kartesius (meskipun tidak 
disajikan dalam buku siswa). Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan memberikan contoh soal 
tambahan.

5.  Rotasi simetri titik

 Membuat siswa paham bahwa di antara 
rotasi, rotasi sebanyak 180° dengan satu titik 
pusat rotasi memiliki sebutan khusus yaitu 
rotasi simetri titik.

 Ingin ditegaskan bahwa dalam rotasi 
simetri titik, sisi yang berkorespondensi masing-
masing berada pada posisi sejajar.

6.  Penjelasan Soal 3

 Merupakan soal untuk menegaskan hal 
yang telah dipelajari mengenai rotasi dan rotasi 
simetri titik pada contoh 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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Jawaban

Soal 4

l	⊥ BE , BH = EH
l	⊥	CF, CI = FI 

Soal 5

A D

F C

B E

¬

 
Pertanyaan Serupa

Pada gambar berikut ini, gambarkanlah segi 
empat EFGH yang merupakan hasil refleksi segi 
empat ABCD dengan garis l sebagai sumbu 
pencerminannya.

A

B

D

C

¬

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

7.  Refleksi

 Membuat ① bertumpuk dengan c pada 
[2] di halaman 185 buku pelajaran merupakan 
“Transformasi sebuah bangun melalui 
lipatan pada satu garis tertentu sebagai garis 
lipatannya” atau yang disebut refleksi.

 Pada contoh 3, dengan menggunakan kertas 
berpetak menggambar ∆DEF yang merupakan 
∆ABC yang direfleksikan dengan garis l sebagai 
sumbu pencerminannya. Selanjutnya, dengan 
gambar contoh 3 sebagai dasar, befokus pada 
bahwa sumbu pencerminan adalah tegak lurus 
terhadap segmen garis yang menghubungkan 
dua titik yang berkorespondensi, menyatakan 
hubungan tersebut dalam persamaan. Jelaskan 
juga tentang bagaimana melakukan refleksi 
pada koordinat kartesius (meskipun tidak 
disajikan dalam buku siswa). Berikan contoh 
tambahan dalam hal ini.

8.  Penjelasan Soal 5

 Merupakan soal untuk menegaskan hal 
yang dipelajari mengenai refleksi di contoh 3.

 Hingga saat ini, soal yang digunakan untuk 
menegaskan mengenai transformasi digambar 
di atas kertas berpetak. Pengunaan strimin 
atau kertas berpetak di sini dimaksudkan untuk 
menanamkan konsep mengenai transformasi 
pada siswa. Bergantung kepada keadaan siswa, 
bisa juga membuat siswa menggambar bangun 
yang telah ditrasformasikan dalam keadaan 
tanpa menggunakan kertas berpetak, dengan 
menggunakan diagram yang sudah dipelajari 
di bagian sebelumnya.

9.  Menggabungkan transformasi

 Dengan menggabungkan tiga jenis 
transformasi yaitu translasi, rotasi, dan refleksi, 
bangun datar dapat ditransformasikan ke 
sembarang posisi. Gambar yang ada di sini 
dimakusdkan agar siswa dapat memahami hal 
tersebut secara intuitif.

188 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

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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Jawaban

Soal 6

(1) ⑥    (2) ⑥
(3) Rotasi simetri titik dengan titik H sebagai 

sumbu rotasinya
(4)  Refleksi dengan garis GH sebagai 

sumbu refleksinya ④, kemudian 
dilakukan lagi refleksi dengan garis KN 
sebagai sumbu refleksinya.

 		 Refleksi dengan garis BF sebagai 
sumbu refleksinya ⑤, kemudian 
dilakukan lagi refleksi dengan garis  HI 
sebagai sumbu refleksinya.

 		 Rotasi simetri titik dengan titik E 
sebagai pusat rotasinya ⑥, kemudian 
translasi ke arah kanan sepanjang HN.

 		 Translasi ke arah kanan sepanjang EK 
③, kemudian rotasi simetri titik dengan 
K sebagai titik pusat rotasinya.

Soal 7

Hubungkan 2 titik yang berkorespondensi (titik 
A dan D, titik B dan C, titik C dan F), kemudian 
jika ditarik garis sumbu terhadap segmen garis 
tersebut, maka ia akan menjadi sumbu sumetri 
l.

A

B

C

F

E

D

¬

10.  Penjelasan Soal 6

 Di sini membahas cara menghimpitkan 
gambar dengan menggunakan dan meng-
gabungkan translasi, rotasi, dan refleksi.

11.  Penjelasan Soal 7

 Di sini, ditegaskan bahwa garis sumbu dari  
segmen garis yang menghubungkan titik yang 
berkorespondensi pada bangun yang telah 
ditransformasikan adalah sumbu simetri.

 Selain itu, bergantung pada kondisi para 
siswa, bisa juga membangkitkan motivasi siswa 
terhadap pembelajaran mengenai pembuktian 
di kelas 2 nanti dengan membuat mereka 
berdiskusi mengenai alasannya.

Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) ∆OFC
(2) ∆DHO, ∆CGO, ∆BFO
(3) Garis lurus EO ( Garis lurus EG)

0,5 jam
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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 Periksa 3
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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BAB 5 Soal Ringkasan 
2 jam

Jawaban

Gagasan Utama

1
(1) AB//DC, AD//BC
(2) A D

B C

(3) Ambil  titik P pada sisi BC, tarik garis 
tegak lurus BC yang melewati P, jika titik 
perpotongan dengan AD dijadikan Q, 
segmen garis PQ menjadi tinggi jajargenjang 
ABCD. (Bisa juga menggunakan cara lain)

A D

B CP

Q

2
(1) P

B

Q

X YA

 

(2) � �� ��

� � � �

� � ��

�

�

PAQ PAB BAQ

BAX BAY

BAX BAY

1
2

1
2

1
2
1
2

180

90

( )

� o

o

3
E

D

B G

A F

C H

¬

4
(1) Rotasi simetri titik dengan titik O sebagai 

titik pusat putaran.
(2) Refleksi dengan garis l sebagai sumbu 

refleksi.
(3) Translasi dengan arah dari A ke F dengan 

panjang AF, lalu refleksi dengan FD sebagai 
sumbu pencerminannya.

5
A(1, 2), B(4, 1), dan C(3, 3)
(1) Koordinat ∆DEF adalah D(4,4), E(7,3), dan F 

(6,5).
(2) Koordinat ∆GHI adalah G(-2,1), H (-1,4), dan I 

(-3,3).
(3) Koordinat ∆JKL adalah J(1,-2), K(4,-1), dan L 

(3,-3).
(4) Koordinat ∆MNO adalah M (2,4), N (8,2), dan O 

(6,6).

BAB 5 Soal Ringkasan

190 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

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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Jawaban

Penerapan

1
(1) Dengan menggunakan cara melukis 

segitiga sama sisi, buat sudut 60°, 
kemudian bagi menjadi dua bagian 
sama rata menjadikannya 30°, kemudian 
membaginya jadi dua bagian sama rata 
kembali menjadikannya sudut 15°. (Pada 
gambar berikut, ∠BAE = ∠DAE = 15°)

A B

C D

E

(2)  Ambil titik pada garis, kemudian buat 
garis tegak lurus yang melewati titik 
tersebut, membentuk dua sudut 90°. Bagi 
dua salah satunya menjadikannya sudut 

45°kemudian gabungkan susut tersebut 
dengan sudut 90°, membentuk sudut 
135°(Pada gambar berikut ini, ∠FOI = 135°)

F GO

H
I

J

(3)  Jika menarik garis garis sumbu terhadap 
garis BE dan CF yang menghubungkan 
dua titik yang berkorespondensi, titik 
perpotongannya akan menjadi titik pusat 
rotasi O.

2
①  Tariklah diameter yang melewati titik A, 

kemudian titik perpotongannya dengan 
lingkaran diberi nama C.

② Tarik garis tegak lurus terhadap diameter 
AC melalui O, dan jadikanlah titik 
perpotongannya dengan lingkar menjadi B 
dan D.

③ Hubungkanlah 4 titik A, B, C, D secara 
berurutan.

O

B
C

A

D

3
Jika menarik garis garis sumbu terhadap garis 
BE dan CF yang menghubungkan dua titik yang 
berkorespondensi, titik perpotongannya akan 
menjadi titik pusat rotasi O.

C

A

B

E

D

FO
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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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Jawaban

Penggunaan Praktis

1
(1) 

P

 Jika menggambar garis tegak lurus 
pada segmen garis AC dan BC,titik 
perpotongannya adalah posisi rumah 
Tomi (Bisa juga menggunakan AB, BC atau 
segmen garis AB, AC)

(2) Jika mencari posisis rumah Yuni dengan 
dengan cara melukis, maka seperti gambar 
berikut, kemungkinan berada di dua titik Q 
dan R

R
Q

 Oleh karenanya, misalnya, jika ditambahkan 
kondisi seperti di bawah ini, maka dapat 
ditentukan ke satu jalan.

  Lebih dekat ke SD dibandingkan SMP 
→ titik Q

 	 Berada dalam jarak di bawah 1 KM dari 
stasiun A

 	 Lebih dekat ke stasiun B dibanding 
stasiun A → Titik Q

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan (1)

 Ini adalah soal yang megggunakan sifat 
garis sumbu yaitu “ Titik yang berada pada jarak 
yang sama dari dua titik A dan B berada pada 
garis sumbu segmen garis AB”. Ucapan Tomi di 
awal adalah penunjukan masalah, dan ucapan 
Yuni menjadi petunjuk menjawabnya.

2.  1, Penjelasan (2)

 Soal yang meggunakan sifat garis bagi yaitu 
“Titik yang berada di jarak yang sama dari dua 
sisi satu sudut berada pada garis bagi tersebut”. 
Karena ada banyak kondisi untuk menentukan 
posisi rumah di satu jalan, jelaskan hal tersebut 
dan buat agar siswa mendiskusikannya.

Bab 5 Soal Ringkasan

192 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

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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Tujuan

Dapat mencari jalur mengumpulkan air yang 
terpendek dengan cara melukisnya, dan dapat 
menjelaskannya.

Jawaban

1
Disingkat

2
Disingkat

3
Jika titik pada garis l adalah P, titik C adalah 
titik yang simetris dengan titik B yang terkait 

Jarak Terpendek Mengangkut Air

dengan garis l, maka PB = PC, maka AP + PB = 
AP + PC. Di sini, panjang AP + PC menjadi yang 
terpendek hanya terjadi dalam hal A, P, dan C 
ada dalam satu garis lurus. Oleh karena itu, titik 
perpotongan l dan AC adalah titik P yang dicari.

P← →

A

B

C

¬

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan 1

 Bleh juga membiarkan siswa memper-
kirakan pada saat dimana mereka telah 
memahami soal ini. Misalnya jika muncul 
perkiraan untuk melipat titik M, H, N seperti 
pada gambar berikut ini, salin panjang masing-
masingnya dengan menggunakan jangka lalu 
bandingkan. Dengan demikian, berdasarkan 
posisi titik pada l, maka akan dapat dipahami 
dengan jelas bahwa panjang AP + PB adalah 
berbeda. Lalu, pada tahap tersebut, buat para 
siswa memperbaiki perkiraan mereka. 

A

B

M H N
¬

2.  Penjelasan 2

 Diharapkan agar dapat masuk ke pelajaran 
2 ke pelajaran 1 secara alami. Tapi, jika pelajaran 
siswa tertahan pada 1, maka tunjukkan cara 2.
 Di sini, yang menjadi tujuan adalah bahwa 
siswa dapat membaca langkah 1~3, dan 
melakukan konstruksi dengan benar.

3.  Tujuan 3

 Pada cara 2, dijelaskan mengapa titik 
terpendek AP + PB, P dapat dicari. Yang menjadi 
dasarnya adalah, melalui jarak antara 2 titik 
yang telah dipelajari di buku pelajaran halaman 
167.

Pendalaman 

Materi
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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 l, amati apakah panjang AP + PB l
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 l sebagai l
sumbu pencerminan.
Hubungkan titik A dan C.
Titik potong antara l dan segmen l dan segmen l
garis AC menunjukkan posisi P.

1

2

3

Panjang PB dan PC 
sama.

A

B

A

P

l

B

A

l

B

Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek Jarak Terpendek 
Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air Mengangkut Air 
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