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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat 

tafsirannya tentang belajar. Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu berbeda 

satu sama lain. Dalam uraian ini kita akan berkenalan dengan beberapa 

perumusan saja, guna melengkapi dan memperluas pandangan kita tentang 

mengajar. 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

Sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang belajar, 

yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungan (Hamalik 2010). 

 Belajar adalah perubahan tingkah laku siswa (Fatimah dkk, 2004:2).  

Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif (Syah, 2005:68). Belajar merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
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laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 1991:78).  

Dari beberapa pengertian belajar tersebut di atas, kata kunci dari belajar 

adalah perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku tersebut siswa dituntut 

untuk menjadi tahu, terampil, berbudi dan menjadi manusia yang mampu 

menggunakan akal pikirannya sebelum bertindak dan mengambil keputusan 

untuk melakukan sesuatu. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

 Untuk mencapai suatu hasil belajar, tentunya melalui banyak proses. 

Proses adalah urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu saran 

atau tujuan. Menurut Reber,1988 (dalam Syah (2005:109) ) proses berarti cara-

cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan 

ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik.  

Ketercapaian hasil belajar dipengaruhi dari banyak faktor. Menurut 

Munadi (2008), Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal  

a.  Faktor Fisiologi 

 Secara umum, kondisi fisiologi, seperti kesehatan yang prima, 

tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, 

dan sebagainya, semuanya akan membantu proses dan hasil belajar. 
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Demikian juga kondisi saraf pengontrol kesadaran dapat berpengaruh pada 

proses dan hasil belajar.  

 Selain itu, kondisi pancaindera juga akan mempangaruhi proses 

dan hasil belajar. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan 

pancaindera dalam memperoleh pengetahuan atau pengalaman akan 

mempermudah pemilihan dan penentuan jenis rangsangan atau stimulus 

dalam proses belajar. 

b. Faktor Psikologis 

Setiap manusia atau peserta didik memiliki kondisi psikologis yang 

berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan 

hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis yang di antaranya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Intelegensi 

 Intelegensi dapat diartikan sebagai : (1) kemampuan menghadapi 

dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif, (2) 

kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif, (3) kemampuan 

memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali. 

2. Perhatian. 

 Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa semata-mata 

tertuju kepada sesuatu objek ataupun sekumpulan obyek. Untuk menjamin 

hasil belajar yang baik, maka siswa harus dihadapkan pada obyek-obyek 

yang dapat menarik perhatian siswa. 
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3. Minat dan Bakat. 

 Minat diartikan sebagai kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Bakat adalah 

kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini akan terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata setelah melalui belajar dan berlatih. Menurut 

Claphin dan Reber  (dalam Syah (2005:150)) ”bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan  pada masa 

yang akan datang”. Bakat juga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya 

prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu.  

4. Motif dan Motivasi. 

 Motif dapat diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Pengertian dasar motivasi adalah keadaan 

internal organisme-organisme manusia atau hewan yang mendorongnya 

untuk mendorong sesuatu. 

5. Kognitif dan Daya Nalar 

 Kognitif dan daya nalar meliputi tiga hal yakni persepsi, mengingat 

dan berpikir. Persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang 

timbul dalam lingkungannya. Penginderaan dipengaruhi oleh pengalaman, 

kebiasaan dan kebutuhan. Mengingat adalah suatu aktivitas kognitif 

dimana orang akan menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa 

yang lampau atau berdasarkan kesan kesan yang diperoleh melalui 

pengalamannya di masa lampau. Berpikir dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu berpikir autistik seperti melamun, fantasi, menghayal. Dan 
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yang kedua berpikir realistik disebut juga nalar, ialah berpikir dalam 

rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. 

2. Faktor Eksternal 

 a. Faktor Lingkungan 

  Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

  b. Faktor Instrumental 

  Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor faktor instrumental ini dapat berupa kurikulum, sarana, fasilitas, 

dan guru.  

2.1.3 Pengertian Matematika 

Apa itu matematika? Definisi atau pengertian dari matematika itu 

sangat beragam. Beberapa definisi atau ungkapan pengertian matematika hanya 

dikemukakan terutama berfokus pada tinjauan pembuat definisi itu.  

Hal sedemikian ini dikemukakan dengan maksud agar pembaca dapat 

menangkap dengan mudah keseluruhan pandangan para ahli matematika. 

Karena begitu banyaknya, sehingga muncul beraneka ragam definisi atau 

pengertian tentang matematika. Atau dengan kata lain tidak terdapat satu 

definisi tentang matematika yang tunggal dan disepakati oleh semua tokoh atau 

pakar matematika. Di bawah ini disajikan beberapa definisi atau pengertian 

tentang matematika, diantaranya: 
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a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 

c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan 

dengan bilangan. 

d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Berdasarkan etimologi, perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dengan benalar. Hal ini dimaksudkan bukan berarti ilmu lain 

diperoleh tidak melalui penelaran, akan tetapi dalam matematika lebih 

menekankan pada aktivitas dalam dunia rasio. 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang definisi dan deskripsi 

matematika di atas, benar-benar menunjukkan begitu luasnya objek kajian 

dalam matematika. Matematika selalu memiliki hubungan dengan disiplin ilmu 

yang lain untuk pengembangan keilmuan. Bagi guru, dengan memahami 

hakikat definisi dan deskripsi matematika sebagaimana tersebut di atas 

tentunya memiliki kontribusi yang besar untuk menyelenggarakan proses 

pembelajaran matematika secara lebih bermakna.  

2.1.4 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 

didik atau murid. Pembelajaran menurut Gagne (dalam Isjoni (2010:50)) 
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bahwa  dalam pembelajaran, siswa berada dalam posisi proses mental yang 

aktif, dan guru berfungsi mengkondisikan terjadinya pembelajaran. 

Pembelajaran menurut Muhammad Surya (dalam Isjoni (2010:49) ) merupakan 

suatu proses perubahan yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dan 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Pembelajaran Menurut Hamalik (2008:25) merupakan suatu proses 

penyampaian pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode 

imposisi, dengan cara menuangkan pengetahuan kepada siswa. Definisi 

pembelajaran yang dikemukakan oleh Patricia L.Smith Dan Tilman J. Ragan 

(1993) (dalam Benny, 2009:9) adalah pengembangan dan penyampaian 

informasi dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan 

yang spesifik  

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. 

Karena itu matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari–hari 

maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Menurut Ruseffendi (dalam 

Heruman (2007:1))”Matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang 

tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur 

yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.”  

Menurut Walle (2006:13) Matematika adalah ilmu tentang sesuatu yang 

memiliki pola, keteraturan dan urutan yang logis. Makna dari pengajaran 

matematika adalah untuk menemukan dan mengungkapkan keteraturan atau 
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urutan yang kemudian memberikan arti. Menurut Walle (2006:31), belajar 

matematika adalah memahami ide-ide dari komunitas matematika.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

adalah proses membelajarkan siswa yang dilakukan oleh guru untuk 

memahami matematika. 

Menurut Hudojo (2005:35) matematika yang ada pada hakekatnya 

merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif formal dan abstrak yang 

berkenaan dengan ide–ide, konsep–konsep, yang tersusun secara hierarki serta 

bersifat aksiomatik di mana suatu kebenaran matematika dikembangkan 

berdasarkan alasan yang logis. Jadi, Matematika tidak bisa diajarkan begitu 

saja tanpa memandang kemampuan dan kesiapan siswa. Pendapat tersebut 

sangat mendasar sekali untuk diperhatikan dalam mengajarkan matematika 

agar materi matematika dapat dipahami dan diterima oleh siswa. Oleh karena 

itu, dalam penyampaiannya harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual 

siswa.  

Untuk mengembangkan kreatifitas dan kompetensi siswa, maka guru 

hendaklah dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai 

dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru 

harus mamahami bahwa kemampuan siswa berbeda-beda, serta tidak semua 

siswa menyenangi pelajaran matematika. 

Tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa terampil 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan 
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tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus melalui langkah-

langkah benar yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan siswa.  

Menurut Heruman (2007) Adapun pembelajaran yang ditekankan pada konsep-

konsep matematika adalah sebagai berikut : 

1. Penanaman Konsep. 

 Penanaman konsep yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika, 

ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Penanaman konsep 

dicirikan dengan kata mengenal. Penanaman konsep ini merupakan jembatan 

yang dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang kongkrit dengan 

konsep baru matematika.  

 Pengetahuan konsep adalah pengetahuan yang berisi banyak hubungan 

atau jaringan ide Hiebert & Levevre, 1986 (dalam Walle (2006:29)). 

Pengetahuan konsep adalah pengetahuan yang dipahami. Jadi penanaman 

konsep ini sangat penting dilakukan, karena  merupakan langkah awal yang 

dapat mengantarkan siswa untuk memahami materi pelajaran yang sedang 

dipelajari khususnya pelajaran matematika 

2. Pemahaman Konsep. 

 Pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan penanaman konsep yang 

bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Menurut 

Walle (2006:26) “Pemahaman dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan 

kuantitas hubungan suatu ide dengan ide yang telah ada.” Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah ukuran kualitas dan kuantitas 

siswa terhadap konsep matematika. 
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 Untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada pada matematika maka, 

siswa harus memahami konsep. Karena dalam mempelajari matematika siswa 

tidak dituntut untuk belajar menghafal, tetapi lebih kepada belajar bermakna. 

Menurut Ruseffendi (dalam Heruman, 2007:5) belajar bermakna adalah belajar 

memahami apa yang sudah diperolehnya, dan dikaitkan dengan keadaan lain 

sehingga apa yang dipelajari akan lebih mudah untuk dimengerti. 

3. Pembinaan Keterampilan 

 Pembinaan keterampilan yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Ini bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. Karena dengan memberikan 

pembinaan keterampilan siswa, akan mempermudah atau mempercepat dalam 

penyelesaian persoalan dalam matematika. 

2.2 Model Pembelajaran  

 Model adalah alat pengajaran yang penting tetapi bukan untuk 

menggantikan pelajaran yang dapat meningkatkan berpikir reflektif. Berpikir 

reflektif adalah kegiatan aktif, tidak pasif, dan perlu usaha. 

 Sagala (2005:61) mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Model pembelajaran ini diharapkan mampu untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan juga 

kesulitan belajar peserta didik  Model pembelajaran menurut Joice dan Weil 

(1990) (dalam Isjoni (2011:50)) adalah suatu pola atau rencana yang sudah 

direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, 
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mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas. 

Dalam penerapannya model pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 

suatu kerangka konseptual yang sudah direncanakan sedemikian rupa sebagai 

pedoman dalam kegiatan pembelajaran. 

2.2.1 Model Pembelajaran Rotation trio exchange 

Rotation trio exchange ini termasuk salah satu strategi model 

pembelajaran langsung yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. 

Teknik ini merupakan cara siswa untuk mendiskusikan permasalahan dengan 

beranggotakan tiga orang. 

Langkah-langkah model pembelajaran rotation trio exchange menurut 

Isjoni (2009:88) adalah  

1. Siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 

orang 

2. Ruang kelas ditata sehingga setiap kelompok dapat melihat kelompok lain 

yang ada dikiri maupun kanannya 

3. Guru memberikan permasalahan yang sama pada tiap kelompok untuk 

didiskusikan 

4. Dalam tiap trio diberi nomor urut (0, 1, 2) 

5. Setelah semua kelompok menemukan solusi dari permasalah tersebut tiap 

anggota kelompok bernomor 1 diperintahkan untuk pindah searah jarum jam 

dan nomor 2 sebaliknya 
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Belajar dengan model pembelajaran rotatian trio exchange memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara aktif dalam menyelesaikan dan 

memahami permasalahan yang diberikan oleh guru. Adapun kelebihan dari 

teknik ini adalah: 

1. Rotation trio exchange ini dapat di terapkan pada semua mata pelajaran. 

2. Setiap siswa tidak hanya bertukar pendapat dengan teman kelompoknya 

saja tetapi bisa juga dengan beberapa teman dari kelompok lain. 

3. Model Rotation trio exchange ini diyakini dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam belajar, karena siswa diajak untuk berpikir secara aktif dalam 

menyelesaikan soal dari guru. 

Kelemahan dari model pembelajaran rotation trio exchange adalah sebagai 

berikut:  

1. Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu 

2. Penataan ruang kelas harus sesuai yaitu berbentuk lingkaran atau segi 

empat dan memerlukan banyak waktu 

3. Siswa tidak tertib saat berpindah kelompok sehingga menimbulkan 

kegaduhan 

2.3 Aktivitas Belajar 

 Isi pelajaran atau bahan ajar memiliki keragaman dari sisi-sisi tugas yang 

ingin dilakukan siswa. Tugas-tugas tersebut biasanya menuntut adanya aktivitas 

dari para siswa. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut aktivitas atau perilaku 

yang berbeda-beda. 
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 Banyak jenis aktivitas yang biasa dilakukan siswa di sekolah. Isi bahan 

ajar tidak cukup hanya menuntut aktivitas siswa seperti mendengarkan dan 

mencatat. Aktivitas siswa dalam belajar di sekolah terdapat 177 jenis. Menurut 

Munadi (2008:190) jumlah yang banyak itu kemudian  dikelompokkan Diedrich 

menjadi delapan yaitu sebagai berikut : 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi, percobaan dan 

pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti menyatakan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan:  uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato/ceramah. 

4. Writing activities, seperti mencatat poin-poin penting yang didengarkan, 

menulis karangan, cerita menyusun angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model perepasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh, menanggapi mengingat, memecahkan 

soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emosional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  
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Dengan klasifikasi aktivitas sebagai wujud dari implemantasi bahan ajar 

seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa aktivitas siswa di sekolah itu cukup 

kompleks dan bervariasi. Sehingga lingkungan belajarpun akan lebih dinamis dan 

tidak membosankan. 

Dalam penelitian ini, aktivitas belajar siswa yang teliti adalah : 

1. Oral Aktivities, misalnya berdiskusi, mengeluarkan pendapat. 

2. Listening Activities, misalnya mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok. 

3. Writing Activities, misalnya menyalin, menulis kesimpulan. 

4. Mental Activities, misalnya menanggapi, memecahkan soal, dan mengambil 

keputusan.  

2.4 Ketuntasan Belajar  

Maksud utama konsep belajar tuntas adalah usaha dikuasainya bahan oleh 

sekelompok siswa yang sedang mempelajari bahan tertetu secara tuntas. Tingkat 

ketuntasan bermacam-macam dan merupakan persyaratan (kriteria) minimum 

yang harus dikuasai siswa. Persyaratan penguasaan bahan tersebut bergerak antara 

75% sampai dengan 90%. Bila persentase ini belum tercapai, siswa harus dibantu 

sehingga akhirnya mencapai penguasaan pada taraf tersebut. Batas minimum 

penguasaan ini kadang-kadang dijadikan dasar kelulusan bagi siswa yang 

menempuh (mempelajari) bahan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar 

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh siswa yang sedang mempelajari 
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materi pelajaran tertentu, sehingga mencapai batas ketuntasan pada taraf yang 

telah ditentukan. 

Dalam hal ini, SMP Muhammadiyah 1 Malang menetapkan Standar 

Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) untuk mata pelajaran matematika adalah 65. 

Sedangkan persentase ketuntasan belajar kelas tercapai jika siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar lebih besar atau sama dengan 75%. Hal ini berarti bahwa kelas 

tersebut secara keseluruhan telah memahami konsep tersebut secara tuntas. Dalam 

penelitian ini digunakan standar ketuntasan belajar yang telah ditetapkan oleh 

sekolah tersebut yaitu standar ketuntasan perorangan adalah 60 dan persentase 

ketuntasan belajar kelas atau klasikal adalah 75%. 

2.5 Materi Ajar 

A. LINGKARAN DAN BAGIAN-BAGIANNYA 

1. Pengertian Lingkaran 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda-benda 

yang permukaannya berbentuk lingkaran, seperti tampak pada Gambar 2.1 

berikut.  

 

 

 

 

 

Dari Gambar 2.1 di atas, apakah yang dapat kalian ceritakan mengenai 

lingkaran? Dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur lingkaran? 

Gambar 2.1 
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Gambar 2.2 

Agar kalian memahami pengertian lingkaran, perhatikan Gambar 2.2 di 

bawah.  

 

 

 

 

Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat 

kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak 

yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran dan titik tertentu disebut pusat 

lingkaran. 

Gambar 2.2 di diatas menunjukkan titik A, B, C, dan D yang terletak pada 

kurva tertutup sederhana sedemikian sehingga   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅̅ = jari-

jari lingkaran (r). Titik O disebut pusat lingkaran. 

Selanjutnya, perhatikan Gambar 2.3 di samping. Panjang 

garis lengkung yang tercetak tebal yang berbentuk 

lingkaran tersebut disebut keliling lingkaran, sedangkan 

daerah arsiran di dalamnya disebut bidang   lingkaran atau 

luas. 

2. Bagian-Bagian Lingkaran 

Perhatikan Gambar 2.4 di samping agar 

kalian mudah memahami mengenai unsur-

unsur lingkaran. 

 Titik O disebut titik pusat lingkaran.  

Gambar 2.3 

Gambar 2.4 
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   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅̅ disebut jari-jari lingkaran, yaitu garis yang 

menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran.   

 AB disebut garis tengahatau diameter, yaitu ruas garis yang 

menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat 

lingkaran. Karena diameter   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅̅, di mana   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅̅ = jari-

jari (r) lingkaran, sehingga diameter (d) = 2 x jari-jari (r) atau d = 2r. 

   ̅̅ ̅̅  disebut tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik 

pada keliling lingkaran. 

   ̅̅ ̅̅    tali busur   ̅̅ ̅̅̅ dan   ̅̅ ̅̅    tali busur    ̅̅ ̅̅  disebut apotema,yaitu jarak 

terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. 

 Garis lengkung   ̂,   ̂, dan   ̂ disebut busur lingkaran, yaitu bagian 

dari keliling lingkaran. Busur terbagi menjadi dua, yaitu busur besar dan 

busur kecil (Gambar 2.5). 

 

 

 

 

 

1. Busur kecil/pendek adalah busur AB yang panjangnya kurang dari 

setengah keliling lingkaran. 

2. Busur besar/panjanga dalah busur AB yang lebih dari setengah keliling 

lingkaran. 

 

Gambar 2.5 
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 Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari,   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅̅ serta busur   ̂

disebut juring atau sektor. Juring terbagi menjadi dua, yaitu juring besar

dan juring kecil (Gambar 2.6).

 Daerah yang dibatasi oleh tali busur   ̅̅ ̅̅  dan busurnya disebut tembereng.

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa terdapat tembereng kecil dan

tembereng besar.

Gambar 2.6 

Gambar 2.7 




