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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Garis 

Sebelum dipahami tentang garis, akan dipahami terlebih 

dahulu tentang titik. Pengertian titik tidak didefinisikan. Titik tidak 

mempunyai panjang dan lebar, tapi menentukan letak. Titik dapat 

digambarkan dengan noktak “.” dan diberi nama dengan huruf 

kapital 

Setelah dipahami tentang titik, akan dipahami tentang 

garis. Garis dikemukakan di sini adalah garis lurus. Pengertian 

garis tidak didefinisikan. Garis merupakan kumpulan titik-titik. 

Garis mempunyai panjang tapi tidak memiliki lebar, garis AD 

dilambangkan dengan 𝐴𝐷 ⃡    . Ruas garis AB digambarkan dengan

𝐴          𝐵 dan diberi nama dengan mengambil dua titik yang ada 

pada garis tersebut, lambang dari ruas garis tersebut adalah 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ .

Agar lebih jelas definisi 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  adalah himpunan titik dari suatu garis

yang terdiri atas titik A dan titik-titik yang terletak antara titik A 

dan titik B (In’am, 2000). 

Setelah dipahami tentang ruas garis, akan dibahas tentang 

ukuran ruas garis, yang mana akan dimulai dengan postulat. 
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Postulat adalah korespondensi satu-satu antara titik-titik pada suatu 

garis dengan bilangan nyata. Untuk lebih jelasnya diberikan 

ilustrasi berikut : 

0  1  2  3 

𝐴                                    𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Dari suatu ruas garis, jika salah satu ujungnya 

dikorespondensikan dengan nol (0), maka koordinat titik ujung 

yang lain disebut ukuran ruas garis. Dari gambar di atas ukuran 

ruas garis dapat dinyatakan sebagai berikut : m𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 3 atau AB = 

3, kemudian akan dikemukakan definisi dan dalil tertentu tentang 

garis, untuk membuktikan teorema Phytagoras. Berikut adalah 

beberapa definisi tentang suatu garis yang akan digunakan dalam 

pembuktian teorema Phytagoras, antara lain : 

a) Definisi 1 : Dua garis tegak lurus adalah dua garis yang 

berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. 

b) Definisi 2 : Titik-titik kolinear adalah titik-titik yang terletak 

pada garis yang sama. 

c) Definisi 3 : Transversal adalah garis yang memotong dua garis 

lain di titik yang berbeda. 

d) Definisi 4 : Garis tinggi segitiga adalah ruas garis yang titik 

ujungnya titik sudut segitiga itu dan ujung yang lain pada garis 
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sisi yang berhadapan titik sudut itu dan ruas garis itu tegak lurus 

dengan garis sisi segitiga itu. 

e) Definisi 5 : Garis singgung pada lingkaran adalah garis yang 

memotong hanya dan hanya satu titik pada lingkaran. 

f) Definisi 6 :  Tali busur adalah garis yang memotong lingkaran 

pada dua titik yang berbeda. 

Setelah di bahas tentang beberapa definisi tentang suatu 

garis, selanjutnya akan diberikan beberapa dalil tentang suatu garis 

yang akan membantu dalam pembuktian teorema Phytagoras, yaitu 

:  

a) Dalil 1 : Jika dua garis saling berpotongan tegak lurus, maka 

sudut yang bersisihan kongruen. 

b) Dalil 2 : Jika dua garis saling sejajar dipotong oleh transversal 

maka sudut berseberangan dalamnya kongruen. 

c) Dalil 3 : Jika suatu garis tegak lurus pada salah satu dari dua 

garis sejajar maka garis tersebut tegak lurus pada garis yang 

lain. 

Selanjutnya akan di bahas tentang beberapa postulat pada 

suatu garis, yang akan membantu dalam pembuktian teorema 

Phytagoras, yaitu :  

a) Postulat 1 : 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  sifat reflektif kongruensi ruas garis. 

b) Postulat 2 : ∠𝐴 ≅ ∠𝐴 sifat reflektif kongruensi sudut 

c) Postulat 3 : Jika dua bilangan sama maka diperolehkan 

mensubtitusikan bilangan yang satu dengan yang lain. 
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2.2 Sudut 

Untuk memahami sudut perlu dipahami dahulu tentang sinar 

garis. Sinar garis adalah kumpulan titik yang merupakan gabungan 

dari titik tertentu pada suatu garis dan semua titik pada garis itu 

pada arah yang tidak berlawanan (In’am, 2000). Sinar garis AD 

dilambangkan dengan 𝐴𝐷      . 

Setelah dipahami tentang sinar garis, akan disampaikan 

definisi sudut. Sudut adalah kumpulan titik yang merupakan 

gabungan dari dua sinar garis yang mempunyai titik pangkal yang 

berserikat. 

Kata sudut dapat dilambangkan dengan ∠ dan untuk 

memberi nama sudut dapat dilakukan dengan menggunakan satu 

huruf (biasanya dengan huruf kapital), dan juga dengan tiga huruf, 

di mana huruf yang di tengah merupakan huruf pada titik sudut. 

Ukuran sudut ada dua macamm yaitu ukuran dalam derajat dan 

dalam radian. Berikut akan disampaikan tentang kedua macam 

ukuran sudut : 

2.2.1 Dalam derajat 

Untuk memahami ukuran sudut dalam derajat perlu 

dipahami tentang sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran 

adalah suatu sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat 

lingkaran. Setelah dipahami tentang sudut pusat lingkaran, akan 
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disampaikan definisi ukuran sudut dalam 1° adalah 
1

360
 dari sudut 

pusat suatu lingkaran. 

2.2.2 Dalam radian 

Untuk memahami ukuran sudut dalam radian, perlu 

dipahami tentang busur lingkaran. Busur kecil AB suatu lingkaran 

yang berpusat di O adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik 

pada lingkaran yang merupakan gabungan dari titik A, B dan 

semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam suatu 

sudut pusat AOB. Setelah di pahami tentang busur kecil pada 

lingkaran, akan disampaikan ukuran sudut dalam 1 radian adalah 

ukuran sudut pusat suatu lingkaran di mana panjang busur 

lingkaran yang menghadap sudut pusat sama dengan panjang jari-

jarinya. 

Untuk menyatakan ukuran sudut dilambangkan dengan 

m∠AOB, di mana AOB adalah sudut yang bersangkutan. Berikut 

ini adalah definisi dan dalil tentang sudut yang akan dipakai untuk 

membuktikan teorema Phytagoras. Berikut adalah beberapa 

definisi tentang sudut yang akan digunakan dalam pembuktian 

teorema Phytagoras, antara lain : 

a) Definisi 7 : Sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya 90°. 

b) Definisi 8 : Sudut lurus adalah sudut yang ukurannya 180°. 

c) Definisi 9 : Dua sudut berkomplemen adalah dua sudut yang 

jumlah ukurannya 90°. 
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d) Definisi 10 : Dua sudut kongruen jika mempunyai ukuran yang 

sama. 

Setelah di bahas tentang beberapa definisi tentang sudut, 

selanjutnya akan diberikan beberapa dalil tentang sudut yang akan 

membantu dalam pembuktian teorema Phytagoras, yaitu :  

a) Dalil 4 : Jika dua sudut siku-siku maka kedua sudut itu 

kongruen. 

b) Dalil 5 : Jika dua sudut komplemen pada sudut yang sama maka 

kedua sudut itu kongruen. 

c) Dalil 6 : Sudut yang kaki-kaki sudutnya berpotongan di ujung-

ujung diameter suatu lingkaran adalah siku-siku. 

d) Dalil 7 : Sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh perpotongan 

antara garis singgung dan jari-jari pada lingkaran tersebut 

adalah siku-siku. 

e) Dalil 8 : Dua sudut selain sudut siku-siku pada segitiga siku-

siku adalah komplemen. 

f) Dalil 9 : Jika sudut pada segitiga berkomplemen, maka sudut 

yang lain adalah siku-siku. 

g) Dalil 10 : Jika dua sisi pada segitiga kongruen, maka sudut di 

hadapan kedua sisi itu kongruen. 

 

2.3 Segitiga 

Sebelum disampaikan tentang segitiga, akan disampaikan 

terlebih dahulu tentang poligon. Poligon adalah gabungan dari 
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himpunan titik 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛−1, 𝑃𝑛 dengan ruas garis 

𝑃1𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑃2𝑃3

̅̅ ̅̅ ̅̅ , . . . , 𝑃𝑛−1𝑃𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , demikian hingga jika sebarang dari ruas 

garis berpotongan, maka titik potongnya ialah selain satu dari titik-

titik 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛−1, 𝑃𝑛 dan tidak ada titik potong yang lain (In’am, 

2000). 

Titik-titik 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛−1, 𝑃𝑛 disebut titik-titik sudut 

poligon. Ruas garis-ruas garis 𝑃1𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑃2𝑃3

̅̅ ̅̅ ̅̅ , . . . , 𝑃𝑛−1𝑃𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ disebut sisi-

sisi poligon. Sudut-sudut ∠𝑃1, ∠𝑃2, … , ∠𝑃𝑛−1, ∠𝑃𝑛 disebut sudut-

sudut poligon. 

Untuk lebih jelasnya, diberikan gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Titik titik sudut poligon 

Setelah dipahami tentang poligon, akan diberikan definisi 

tentang segitiga. Segitiga adalah poligon yang berisi tiga. Diantara 

beberapa macam segitiga, ada segitiga siku-siku tentang segitiga 

tersebut, diberikan definisi berikut : 

Definisi 11 : Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu 

sudutnya siku-siku. 

 

𝑃𝑛−1 

𝑃𝑛 

𝑃2 𝑃1 



14 
 

2.3.1 Kekongruenan Segitiga 

Dua poligon dikatakan saling berkorespondensi jika 

banyaknya titik sudut sama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dua Poligon yang saling berkorespondensi 

Poligon ABCDEF berkorespondensi dengan poligon GHIJKL, ini 

berarti : 

a) titik A berkorespondensi dengan titik G, titik B 

berkorespondensi dengan titik H, dan seterusnya ; 

b) 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  berkorespondensi dengan 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  berkorespondensi 

dengan 𝐻𝐼̅̅̅̅ , dan seterusnya ; 

c) ∠𝐴 berkorespondensi dengan ∠𝐺, ∠𝐵 berkorespondensi 

dengan ∠𝐻, dan seterusnya. 

Definisi 12 : Dua poligon kongruen jika ada korespondensi satu-

satu antara titik-titik sudutnya sedemikian hingga : 

a) semua pasangan sisi yang saling berkorespondensi adalah 

kongruen 

A B 

C 

D E 

F 

G 

I 

H 

J 

L 

K 
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b) semua pasangan sudut yang saling berkorespondensi adalah 

kongruen 

Setelah dipahami tentang poligon-poligon yang kongruen, 

akan disampaikan tentang segitiga-segitiga yang kongruen, dengan 

postulat berikut : 

Postulat 4 : Dua segitiga kongruen, jika ada korespondensi antara 

titik-titik sudutnya sedemikian hingga dua sudut dan sisi apit dari 

segitiga yang satu kongruen dengan unsur yang berkorespondensi 

dari segitiga yang lain. 

 

2.3.2 Kesebangunan Segitiga 

Sebelum disampaikan kesebangunan segitiga, akan 

disampaikan terlebih dahulu tentang poligon-poligon yang 

sebangun. 

Definisi 13 : Poligon-poligon yang sebangun adalah dua poligon di 

mana ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut 

sedemikian hingga : 

a) Semua sudut yang berkorespondensi adalah kongruen. 

b) Semua perbandingan dari ukuran-ukuran sisi yang 

berkorespondensi adalah kongruen. 

Akan disampaikan salah satu dalil tentang kesebangunan 

segitiga. 
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Dalil 11 : Dua segitiga sebangun jika ada korespondensi antara 

titik-titik sudutnya di mana dua pasang sudut yang 

berkorespondensi kongruen. 

Akan disampaikan dalil tentang luas segitiga, yang mana 

dengan dalil ini akan digunakan dalam membantu pembuktian 

teorema Phytagoras. 

Dalil 12 : Luas segitiga adalah 
1

2
 dari perkalian antara alas dan 

tinggi segitiga tersebut. 

Akan disampaikan tentang persegi panjang, yang mana 

dengan bangun ini akan digunakan untuk membuktikan kebenaran 

teorema Phytagoras. 

 

2.4 Persegi Panjang 

Sebelum disampaikan pengertian persegi panjang, akan 

dikemukakan terlebih dahulu pengertian jajaran genjang. 

Definisi 14 : Jajaran genjang adalah segi empat di mana sisi-sisinya 

yang berhadapan adalah sama. 

Setelah dipahami tentang jajaran genjang akan disampaikan 

pengertian persegi panjang. 

Definisi 15 : Persegi panjang adalah jajaran genjang yang keempat 

sudutnya siku-siku. 

Akan disampaikan dalil tentang luas persegi panjang yang 

akan digunakan untuk membantu dalam pembuktian teorema 

Phytagoras. 
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Dalil 13 : Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar persegi 

panjang tersebut. 

Selain disampaikan tentang persegi panjang, juga akan 

diberikan dalil tentang luas persegi, yang akan digunakan untuk 

membuktikan teorema Phytagoras. 

Dalil 14 : Luas persegi adalah sisi dikali sisi persegi tersebut 

 

2.5 Lingkaran 

Pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik 

yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Akan disampaikan dalil 

yang berhubungan dengan lingkaran, yang akan digunakan untuk 

membuktikan kesebangunan segitiga pada pembahasan. 

a) Dalil 15 : Ukutan sudut yang terbentuk oleh perpotongan dua 

tali busur pada lingkaran adalah sama dengan setengah dari 

ukuran busur yang terbentuk oleh kaki-kaki sudut pada daerah 

dalam sudut tersebut. 

b) Dalil 16 : Ukuran sudut pada lingkaran yang terbentuk oleh 

perpotongan garis singgung dan tali busur adalah sama dengan 

setengah dari ukuran busur yang terbentuk oleh tali busur pada 

daerah dalam sudut tersebut 


