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2. Tinjauan Pustaka  

A. Belajar dan Pembelajaran Matematika 

1) Hakikat Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

pengetahuan dan keahlian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  belajar 

adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian ilmu, berlatih, berubah 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Mustaqim 

dan Wahib (2010) mengemukakan bahwa belajar adalah usaha dalam 

menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi atau kondisi-kondisi di sekitar 

kita. Selanjutnya Aqib (2013) menjelaskan bahwa belajar dapat dilihat dari 

tiga pandangan, salah satunya adalah teori kontruktivisme. Menurut 

pandangan teori kontruktivisme bahwa belajar merupakan upaya dalam 

membangun persepsi maupun pemahaman atas dasar pengalaman yang 

terjadi pada siswa. Maka  menurut teori ini belajar adalah proses dalam 

memberikan sebuah pengalaman yang nyata bagi siswa. Sadirman, dkk 

(2011) menjelaskan bahwa belajar adalah salah satu proses yang kompleks 

yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia 

masih bayi  hingga ke liang lahat nanti.  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar di atas dalam 

pengertian luas bisa diambil kesimpulan bahwa belajar adalah proses 

interaksi yang terjadi antara individu dengan lingkungan dan untuk 

mendapatkan pengetahuan baru serta keterampilan melalui pembelajaran. 

Dalam arti sempit Sardiman (2013) menjelaskan bahwa belajar merupakan 

tambahan pengetahuan, maksudnya adalah usaha dalam penguasaan materi 

ilmu pengetahuan yang termasuk dari sebagian kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian yang seutuhnya. 

 

2) Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan langkah yang digunakan oleh guru supaya 

membentuk proses belajar pada diri siswa (Sutikno, 2013). UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sasdiknas Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa 
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pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada lingkungan belajar. Selanjutnya Winataputra(2010) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memfasilitasi, menginisasi, dan meningkatkan intensitas serta kualitas  

belajar pada siswa. Selain itu, pembelajaran adalah kegiatan yang 

melibatkan berbagai komponen (Sanjaya, 2012). Yamin dan Ansari (2012) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran tidak bisa diartikan sebagai sesuatu 

yang berbentuk statis, tetapi suatu konsep yang bisa berkembang sejalan 

dengan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan ilmu dan 

teknologi yang semakin maju yang melekat pada pengembangan kualitas 

sumber daya manusia. J.S. Bruner (dalam Mulyati, 2005) mengungkapkan 

bahwa langkah yang paling baik belajar matematika adalah dengan 

melakukan penyusunan presentasinya, karena langkah permulaan belajar 

konsep, pengertian akan lebih melekat bila kegiatan-kegiatan yang 

menunjukkan representasi (model) konsep dilakukan oleh siswa sendiri dan 

antara pelajaran yang lalu dengan yang dipelajari harus ada kaitannya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka bisa disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi interaksi antar 

siswa, guru, sumber belajar serta berbagai komponen pada lingkungan 

belajar supaya membentuk proses belajar pada diri siswa dengan sumber 

belajar yang dikembangkan, dan interaksi siswa dengan pendidik pada 

lingkungan sosial dan alam. Kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan 

sangat baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal. 

Matematika merupakan bahasa simbol ilmu deduktif yang menolak 

pembuktian secara deduktif, struktur yang terorganisir, dan ilmu tentang 

keteraturan, mulai dari unsur yang didefinisikan, unsur yang tidak 

didefinisikan, ke aksioma atau postulat sampai pada dalil (Ruseffendi dalam 

Heruman, 2013). selanjutnya Heruman menjelaskan bahwa dalam 

pembelajaran matematika, setiap konsep abstrak yang baru saja dipahami 
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oleh siswa harus diberi penguatan supaya bisa bertahan lama dalam ingatan 

siswa, sehingga bisa melekat dalam pola pikir dan tindakannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pola 

pikir logis dari manusia dalam menghadapi masalah yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran matematika dapat didefinisikan 

sebagai upaya guru dalam membantu siswa dengan berbagai kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh guru untuk membentuk lingkungan belajar 

matematika yang bagus sehingga membangun konsep-konsep matematika 

lewat proses internalisasi sehingga dari gabungan konsep yang sudah 

dibangun bisa membentuk sebuah konsep yang baru yang bisa menjadikan 

siswa lebih mudah dalam memahami konsep tersebut.  

 

B. Teknik Example non Example  

Teknik Example non Example  adalah teknik pembelajaran yang 

menggunakan media pembelajaran dalam bentuk  gambar atau ilustrasi yang 

disajikan sebagai contoh. Media gambar atau ilustrasi ini disusun supaya 

siswa bisa menganalisis gambar atau ilustrasi yang ditunjukkan menjadi 

sebuah deskripsi singkat tentang apa yang ada pada gambar tersebut. 

Penggunaan teknik Example non Example  lebih mengarah pada konteks 

analisis dari siswa.  

Teknik Example and non Example adalah teknik yang paling bagus 

untuk mendefinsikan konsep. Teknik pembelajaran ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman siswa mengenai contoh dan bukan contoh 

sehingga siswa membuat klasifikasi dari keduanya seusai dengan konsep 

yang sudah ada. Examples menunjukkan gambaran tentang sesuatu yang 

akan menjadi contoh pada materi yang dibahas, sedangkan non examples 

menunjukkan suatu gambaran yang bukan merupakan contoh pada materi 

yang akan dibahas. Hal tersebut sangat bagus untuk dilakukan untuk bisa 

mendorong siswa  pada pemahaman yang lebih mengenai materi maka 
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langkah yang dilakukan adalah dengan memusatkan perhatian  siswa pada 

Example non Example . 

Menurut Budiwati (2010)  Model pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru dalam 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi yang ada pada 

dunia nyata sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya pada kehidupan 

mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa 

teknik Example non Example masuk dalam model pembelajaran 

kontekstual. Karena teknik pembelajaran Example non Example  dalam 

pembelajaranya memberikan contoh dan bukan contoh yang ada diambil 

dari materi kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran dengan teknik Example non Example  memiliki langkah 

pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam membuat RPP untuk bisa mencapai kegiatan pembelajaran. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan teknik Example non 

Example  dalam pembelajaran menurut menurut Komalasari (2011) sebagai 

berikut : 

1. Guru menyiapkan gambar-gambar sesuai tujuan pembelajaran yang 

dibahas 

2. Guru memperlihatkan atau menayangkan gambar di papan atau dengan 

proyektor 

3. Guru memberikan arahan atau petunjuk dan kesempatan pada siswa 

untuk menganalisa gambar 

4. Siswa berdiskusi dengan kelompok, satu kelompok dibagi menjadi 4-6 

siswa, hasil analisa gambar yang sudah di diskusikan dengan kelompok 

dicatat pada lembar kerja siswa 

5. Setiap kelompok diberikan kesempatan mempresentasikan hasil diskusi 

6. Guru membahas materi sesuai tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

7. Kesimpulan 
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Proses belajar mengajar akan lebih efektif jika menggunakan teknik 

pembelajaran yang tepat. Dalam proses pembelajaran, terutama belajar 

kelompok masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.        

Begitu pula dalam pembelajaran kelompok pemberian contoh dan bukan 

contoh ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Menurut Buehl (dalam 

jurnal Apriani, 2010) menjelaskan bahwa kelebihan dari pembelajaran 

dengan teknik Example non Example  menurut ini adalah : (a) Siswa lebih 

kritis dalam menganalisa gambar yang ditunjukkan, (b) siswa bisa 

mengetahui bentuk umum dari suatu materi yang berupa contoh gambar, (c) 

siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Sedangkan 

kekurangan dari pembelajaran dengan teknik Example non Example  ini 

adalah tidak semua materi bisa disajikan dalam bentuk gambar, selain dari 

persiapan yang bisa membutuhkan waktu yang lama.  

 

C. Memahami Konsep Matematika 

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memahami atau 

mengerti sesuatu ketika sesuatu itu diingat atau diketahui. Siswa dikatakan 

memahami sesuatu apabila dia bisa memberikan penjelasan atau uraian 

yang lebih rinci tentang hal yang dipahaminya menggunakan kata-kata 

sendiri (Sudijono, 2009). Selanjutnya menurut  Skemp dalam Jurnal Sutarto, 

Maidatina (2011) membedakan pemahaman konsep menjadi dua jenis yaitu 

pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Pemahaman 

instrumental bisa diartikan sebagai pemahaman atas suatu konsep yang 

saling terpisah dan hanya menghafal rumus dari perhitungan sederhana. 

Dalam hal ini maka seseorang hanya akan memahami urutan dari 

pengerjaan suatu algoritma. Sebaliknya, pemahaman relasional itu sendiri 

memuat skema dan struktur yang bisa dipakai dalam menyelesaikan suatu 

persoalan yang lebih luas dan bermakna. Sementara Bloom (dalam jurnal 

Sudijono, 2009) mengatakan bahwa Pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu ketika sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Memahami bisa ditunjukkan oleh kemampuan 
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menjelaskan atau mendefinisikan informasi dalam bentuk verbal, selain bisa 

melihat keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep lainya. Dengan kata 

lain, memahami adalah mengetahui akan sesuatu dan bisa melihatnya dari 

berbagai segi.  

Konsep merupakan suatu yang abstraksi dilihat dari segi  pengalaman 

yang didefinsikan sebagai suatu kejadian atau objek (Trianto, 2010). 

Konsep adalah cara mengkategorikan dan mengelompokkan secara mental 

berbagai peristiwa dan objek yang hampir sama dalam hal tertentu dan 

merupakan inti dari sebuah pemikiran, dengan demikian memahami konsep 

tidak hanya memahami secara sederhana namun bisa dijabarkan sebagai 

kemampuan mengerti, memahami, mengklasifikasi, mengaplikasi, 

generalisasi, sintesis, dan menyimpulkan objek yang dipelajari. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Memahami konsep 

matematika merupakan landasan paling utama bagi siswa dalam berpikir 

untuk menyelesaikan masalah matematika dan juga masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa dikatakan memahami konsep jika mampu 

untuk mengerti tentang apa yang mereka pelajari dan bisa mengutarakan 

kembali dengan menggunakan bahasa sendiri (Hermawanto, 2013). Dengan 

memahami konsep yang bagus, siswa akan lebih mudah dalam mengingat, 

menggunakan, serta menyusun kembali suatu konsep yang sudah dipelajari 

serta bisa menyelesaikan beragam variasi soal matematika. 

Untuk bisa mengukur pemahaman konsep siswa maka diperlukan suatu 

ciri atau alat untuk mengetahui seberapa berhasil pembelajaran yang 

dipelajari yaitu dengan melihat indikator pemahaman konsep. Menurut 

Salimi (dalam Susanto, 2016) indikator pemahaman konsep adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi konsep secara verbal dan tulisan 

2. Membuat contoh dan non contoh penyangkal 

3. Mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol 

4. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain 

5. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep 
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6. Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat 

yang menentukan suatu konsep 

7. Membandingkan dan membedakan konsep-konsep 

Sedangkan menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 november 2004 bahwa indikator 

pemahaman konsep matematika yaitu mampu : 

1. Menyatakan ulang suatu konsep 

2. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, indikator pemahaman konsep 

matematika yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Menyatakan kembali suatu konsep 

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

3. Memberikan contoh dan non contoh dari suatu konsep 

4. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup pada suatu konsep 

6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu 

7. Mengaplikasikan suatu konsep atau algoritma dalam pemecahan 

masalah 
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D. Efektivitas Pembelajaran 

Efektivitas pembelajaran secara umum adalah menunjukkan sejauh 

mana tercapainya suatu tujuan yang lebih utama ditentukan. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa efektif berarti baik, benar, selalu 

tepat, serta dapat membawa hasil. Efektivitas mengarah pada kemampuan 

dalam memperoleh tujuan yang tepat. Efektivitas bisa dinyatakan sebagai 

suatu tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuanya. 

Efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam pembelajaran karena 

bisa menentukan tingkat keberhasilan suatu langkah pembelajaran. Suatu 

kegiatan bisa dikatakan efektif jika kegiatan tersebut bisa diselesaikan pada 

waktu yang tepat dan bisa mencapai tujuan yang di inginkan.  Kenneth 

(Dalam Syarif, 2015) mengatakan bahwa efektivitas suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai (kuantitas, kualitas, 

waktu), semakin besar persentase target yang dicapai maka akan semakin 

tinggi efektivitasnya. 

Efektivitas pembelajaran selalu dikaitkan dengan suatu proses 

pembelajaran, proses tersebut bisa berjalan dengan baik jika terjadi sebuah 

pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif memuat keseluruhan 

pembelajaran baik yang memiliki dimensi mental, fisik maupun sosial. 

Suprijono (2010) mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif bisa 

memudahkan siswa untuk belajar sesuatu dengan menyenangkan dan 

bermakna.  Menurut Miarso (Uno dan Nurdin, 2011) mengemukakan bahwa 

pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang bisa membentuk suatu 

belajar yang bermanfaat serta terfokus pada siswa dengan melalui prosedur 

yang sesuai. Tingkat efektivitas bisa diukur dengan membandingkan 

rencana yang telah dibuat dan ditetapkan dengan hasil yang sudah tercapai. 

Jika hasil tindakan dan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai maka bisa 

menyebabkan sasaran atau tujuan tidak bisa tercapai. Menurut Sinambela 

(2011) pelaksanaan dari proses pembelajaran bisa dikatakan efektif jika tiga 

dari empat kriteria berikut bisa tercapai, yaitu : (a) kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran efektif, (b) aktivitas siswa yang efektif, (c) 
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ketuntasan hasil belajar siswa efektif, dan (d) respon positif siswa terhadap 

pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan dari sebuah proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dari suatu 

pembelajaran, baik dari faktor guru, siswa, materi pembelajaran, metode, 

model maupun teknik pembelajaran, namun untuk bisa mengatasai faktor 

tersebut peneliti mengklasifikasikan indikator dari efektivitas pembelajaran 

yang akan menjadi perhatian pada penlitian ini yaitu: (a) aktivitas guru 

dalam menyampaikan pembelajaran dengan teknik Example non Example, 

(b) aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan teknik 

Example non Example, (c) hasil belajar siswa.  

a. Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Salah satu bagian penting dalam interaksi pembelajaran adalah 

aktivitas guru yang dilakukan guru dalam mengelola pembelajaran. Tanpa 

adanya guru, maka proses pembelajaran tidak akan bisa berlangsung. 

Selama proses pembelajaran dalam melaksanakan tugas dengan efektif 

dan juga untuk menanamkan pemahaman konsep siswa maka peran guru 

harus bisa melakukan persiapan yang sesuai dimana guru dan siswa bisa 

saling berinteraksi guna menanamkan pemahaman yang baik pada siswa. 

Rusman (2012) mengatakan bahwa terdapat beberapa aktivitas yang 

dilakukan guru selama proses pembelajaran, yakni mengalokasikan waktu 

pembelajaran, melaksanakan diskusi, mengamati siswa, memberikan 

informasi pembelajaran, mengajukan pertanyaan, serta menutup 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, aktivitas guru dilakukan untuk 

menanamkan pemahaman konsep pada siswa supaya siswa akan 

mendominasi selama proses pembelajaran dengan menyesuaikan 

pembelajaran di dalam kelas dengan langkah-langkah yang terdapat pada 

teknik pembelajaran Example non Example. 
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b. Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Aktivitas siswa dalam belajar dilihat dari keaktifan siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran, baik dengan bertanya tentang hal-hal yang 

belum jelas, berfikir, membaca, mendengar dan segala kegiatan yang 

dilakukan guna menumbuhkan pemahaman konsep siswa (Trisyono, 

2011). Aktivitas siswa ketika belajar dalam penelitian ini merupakan tolak 

ukur keberhasilan dari teknik Example non Example yang diterapkan 

untuk melihat pemahaman konsep dari siswa tersebut. Siswa dengan cara 

berbeda-beda dalam memahami konsep akan beraktifitas sesuai dengan 

cara mereka memahami konsep tersebut. 

c. Hasil Belajar 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang baik merupakan tolak ukur 

keberhasilan dari langkah pembelajaran dengan teknik Example non 

Example yang diterapkan guru didalam kelas. Penilaian hasil belajar dari 

siswa dalam memahami konsep masing-masing akan menunjukkan 

apakah dengan menggunakan teknik Example non Example efektif jika 

diterapkan didalam kelas. Hasil belajar siswa dikatakan tuntas apabila 

keberhasilan proses belajar siswa dikatakan optimal sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Sesuai dengan pendapat Uno (2012) yang menyatakan 

bahwa keberhasilan proses belajar dan pemahaman konsep siswa selalu 

dikaitkan dengan hasil belajar, artinya proses dapat dikatakan optimal bila 

hasil yang diperoleh (sebagai akibat dari proses) sesuai dengan yang 

diharapkan.Untuk melihat hasil belajar siswa setelah menggunakan teknik 

Example non Example  yaitu dengan melihat dan menilai dari hasil belajar 

siswa serta pemahaman konsep dari siswa. Skor siswa dilihat dari lembar 

tes pemahaman konsep yang diberikan setelah menerapkan pembelajaran 

dengan teknik Example non Example. 
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E. Segitiga dan Segi Empat 

1) Segitiga  

Pengertian Segitiga 

Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah 

sisi serta memiliki tiga buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan 

dengan “∆”. segitiga memiliki alas yang merupakan salah satu dari sisi suatu 

segitiga, sedangkan tingginya adalah garis tegak lurus dengan sisi alas dan 

melalui titik sudut berhadapan. Jenis-jenis dari segitiga bisa ditinjau dari 

panjang sisi-sisinya, besar sudutnya, dan panjang dari sisi besar sudutnya. 

Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya yaitu segitiga sama sisi, segitiga 

sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan panjang sisi dan 

besar sudutnya adalah segitiga siku-siku, segitiga tumpul dan segitiga sama 

kaki. 

 

2) Segi Empat 

Pengertian Segi Empat 

Segi empat merupakan gabungan dari empat buah ruas garis 

yang tertentu oleh empat titik dengan setiap tiga titik tidak segaris, yang 

sepasang bertemu pada ujung-ujungnya dan setiap dari ruas garis akan 

bertemu dengan dua ruas garis yang berbeda. Bangun datar segi empat 

meliputi pesegi, persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-

layang, dan trapesium. 

Ciri-Ciri Segi Empat 

1) Persegi 

Persegi merupakan sebuah segi empat yang mempunyai sisi 

sama besar dan sisi yang berhadapan sejajar serta semua sudutnya 

adalah siku-siku.  

2) Persegi Panjang 

Persegi panjang merupakan sebuah bangun segi empat yang 

mempunyai 4 sudut dan keempat sudutnya siku-siku serta sisi yang 

berhadapan sejajar dan sama panjang.  
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3) Jajar Genjang 

Jajar genjang merupakan bangun segi empat yang setiap pasang 

dari sisinya sejajar dan berhadapan sama panjang.  

4) Belah Ketupat 

Belah ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk oleh 

empat buah rusuk yang memiliki panjang yang sama, dan memiliki dua 

pasang sudut yang bukan siku-siku serta masing-masing sudut tersebut 

sama besar dengan sudut dihadapanya. 

5) Layang-Layang 

Layang-layang merupakan bangun datar dua dimensi yang 

terbnetuk dari dua pasang rusuk yang setiap pasangan dari rusuk 

tersebut sama panjang dan saling membentuk sebuah sudut. Layang-

layang hanya mempunyai satu buah sumbu simetri dan satu sudut yang 

besarnya sama.     

6) Trapesium 

Trapesium merupakan segi empat yang memiliki tepat satu 

pasang sisi yang sejajar. Trapesium terdiri dari dua sisi yaitu trapesium 

siku-siku dan trapesium sama kaki. Trapesium memiliki sifat umum 

yaitu mempunyai sepasang sisi yang saling berhadapan serta sejajar dan 

jumlah dari sudut yang berdekatan diantara kedua sisi sejajar adalah 

1800.  

 


