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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001

iv

Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Geometri Datar

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit Pembelajaran Segiempat dan Segitiga ini merupakan bagian dari Paket
Unit Pembelajaran Geometri Datar untuk jenjang SMP mata pelajaran
matematika. Unit Pembelajaran Segiempat dan Segitiga ini disusun
berdasarkan pemetaan Kompetensi Dasar dalam Permendikbud No. 37 tahun
2018, analisis soal UN, serta keterkaitan dengan Modul PKB yang telah
digunakan pada program peningkatan kompetensi guru pada tahun 2016 s.d.
2019.
Unit Pembelajaran ini terdiri atas dua materi pokok yaitu segiempat dan
segitiga. Penjelasan materi diawali dengan pemberian motivasi melalui
penerapan/aplikasi materi dalam dunia nyata, serta soal UN dan
PISA/TIMSS. Sebagai bahan pembelajaran, diberikan contoh-contoh aktivitas
pembelajaran

yang

dapat

digunakan

atau

dimofikasi

guru

dalam

pembelajaran di kelas. Terdapat 4 aktivitas terkait segiempat dan satu
aktivitas terkait segitiga yang merupakan kelanjutan dari segiempat.
Aktivitas Pembelajaran dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD). Sebagai referensi dalam melakukan aktivitas pembelajaran, pada
Unit Pembelajaran ini juga disediakan bahan bacaan.
Selain pengembangan aktivitas pembelajaran berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi, Saudara juga diharapkan memiliki kompetensi
mengembangkan penilaian berorientasi HOTS. Pada Unit Pembelajaran ini
diberikan contoh pengembangan instrumen penilaian berorientasi HOTS.
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Unit Pembelajaran ini disusun sesuai hierarki tahapan berpikir siswa. Oleh
karena itu, diharapkan Saudara mempelajari dan mencobakan aktivitasaktivitas dalam unit pembelajaran ini secara berurut dan tidak melompatlompat. Untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan dari aktivitas
pembelajaran yang dicontohkan, Saudara perlu mempraktikkannya di kelas
dan melakukan penilaian diri terhadap pembelajaran yang dilakukan.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.11

Mengaitkan rumus
keliling dan luas untuk
berbagai jenis segiempat
(persegi, persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang, trapesium,
dan layang layang) dan
segitiga





Mengaitkan rumus
keliling dan luas untuk
berbagai jenis segiempat
(persegi, persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang, trapezium,
dan layang-layang)
Mengaitkan rumus
keliling dan luas segitiga
dengan pendekatan
segiempat

VII

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan luas dan
keliling segiempat
Menyelesaikan masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan luas dan
keliling segitiga

VII

KD KETERAMPILAN
4.11

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan luas
dan keliling segiempat
(persegi,
persegipanjang,
belahketupat,
jajargenjang, trapesium,
dan layang- layang) dan
segitiga





B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.11.1 Menjelaskan jenis dan sifat-sifat segiempat
3.11.2 Menjelaskan jenis dan sifat segitiga
3.11.3 Menjelaskan definisi keliling dan luas bangun datar
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Indikator Kunci
3.11.4 Menganalisis hubungan panjang sisi dengan keliling dan luas
permukan persegi panjang
3.11.5 Menganalisis hubungan luas daerah jajargenjang dengan luas daerah
persegipanjang
3.11.6 Menganalisis hubungan luas daerah trapesium dengan luas daerah
jajargenjang
3.11.7 Menganalisis hubungan luas daerah layang-layang dengan luas daerah
jajargenjang atau persegipanjang
3.11.8 Menganalisis hubungan luas daerah belahketupat dengan luas daerah
jajargenjang atau persegipanjang
3.11.9 Menganalisis hubungan rumus keliling dan luas segitiga dengan
pendekatan keliling dan luas daerah segiempat
Indikator Kunci
4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas
permukaan segiempat
4.11.2 Menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas

permukaan segitiga
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Keliling dan Luas Segiempat

Gambar 1 Bangun-bangun segiempat
Sumber: http://furnizing.com/article/desain-rumah-minimalis-ala-jepang;
http://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/index.php/menuutama/departemen-bangunan30/1411-ono; http://www.antaranews.com

Perhatikan Gambar 1 di atas. Bangun-bangun datar berbentuk segiempat apa
saja yang terdapat pada gambar-gambar di atas? Untuk membuat rumah
dengan desain seperti gambar di sebelah kiri, apakah pengetahuan tentang
luas segiempat diperlukan? Untuk membuat rangka kuda-kuda atap, apakah
diperlukan pengetahuan tentang keliling layang-layang supaya didapatkan
posisi penyangga yang tepat sehingga kuat menyangga atap? Apabila
seseorang ingin menjual tanah, bagaimana ia menghitung harganya? Apakah
pengetahuan tentang luas bangun datar diperlukan supaya ia tidak dirugikan
atau ditipu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah beberapa
contoh bahwa pemahaman terhadap keliling dan luas segiempat penting
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dimiliki untuk dapat menghadapi dan menyelesaikan permasalahanpermasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Keliling dan Luas Segitiga
Cobalah perhatikan sekelilingmu, apakah terdapat bentuk-bentuk segitiga di
sana? Pernahkan kamu memikirkan berapa minimal kaki meja atau kursi
supaya ia dapat berdiri kokoh? Bagaimana bentuknya? Pernahkah kamu
memperhatikan rangka suatu sepeda, rangka jembatan, rangka atap rumah?
Bagaimana bentuknya? Mengapa dibuat demikian?

Gambar 2 Bangun-bangun segiempat
Sumber: https://www.trigonometriconsultant.com/konstruksi-jembatan-rangka-baja/;
https://scn.wikipedia.org/wiki/Cippu; https://serbasepeda.com

Segitiga merupakan bentuk bangun datar yang sangat banyak aplikasinya di
dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Segitiga merupakan bangun datar
paling sederhana yang memberikan konstruksi kokoh untuk berbagai macam
keperluan. Dalam penerapannya, pengetahuan tentang keliling dan luas
segitiga perlu dimiliki supaya dapat memperoleh hasil optimal, misalnya dari
segi kekuatan maupun dari segi biaya.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal-Soal UN
Pada Ujian Nasional (UN) SMP mata pelajaran matematika tahun 2016, 2017,
dan 2018, materi Segiempat dan Segitiga dengan KD 3.11 ‘Mengaitkan rumus
keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang layang) dan segitiga’
keluar pada beberapa butir soal. Berikut ini contoh soal dari UN tahun 2016,
2017, dan 2018.
1. Tahun 2016
No.

Soal

28

Panjang sisi sebuah segitiga adalah k, l, dan m dengan 𝑘 < 𝑙 < 𝑚.
Pernyataan yang benar untuk segitiga tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

𝑘+𝑙 >𝑚
𝑙−𝑚>𝑘
𝑘+𝑚 <𝑙
𝑚+𝑙<𝑘

Identifikasi
Level Kognitif

:

1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menjelaskan jenis dan sifat segitiga

Diketahui

:

Properti suatu segitiga berupa sisi-sisi dan perbandingan
ukuran sisinya

Ditanyakan

:

Pernyataan yang benar terkait sifat ketaksamaan segitiga

Materi yang
dibutuhkan

:

Jenis dan sifat segitiga, ketaksamaan segitiga
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No.
29

Soal
Perhatikan gambar di samping! Luas daerah yang diarsir adalah ….

A.
B.
C.
D.

45 cm2
54 cm2
72 cm2
81 cm2

Identifikasi
Level Kognitif

:

3 (Penalaran)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.11.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
dan luas permukaan segitiga

Diketahui

:

Dua segitiga diketahui panjang alas dan tingginya, bertumpuk di
alas membentuk segitiga dan diketahui tingginya.

Ditanyakan

:

Luas daerah segitiga yang tidak bertumpuk (luas daerah yang
diarsir)

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas segitiga
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No.

Soal

30

Nabil mempunyai sebidang tanah berbentuk persegipanjang berukuran 70
m × 30 m. Di sekeliling tanah dipagari dengan biaya permeter Rp30.000,00.
Biaya pemagaran seluruhnya adalah ….
A.
B.
C.
D.

Rp63.000.000,00
Rp36.000.000,00
Rp6.000.000,00
Rp3.000.000,00

Identifikasi
Level Kognitif

:

2 (Penerapan)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
dan luas permukaan segiempat

Diketahui

:

Tanah berbentuk persegipanjang, panjang = 70 m, lebar = 30 m.
Biaya pagar permeter = Rp30.000,00

Ditanyakan

:

Biaya pagar sekeliling bidang tanah.

Materi yang
dibutuhkan

:

Keliling persegipanjang

2. Tahun 2017
No.

Soal

25

Lantai gedung pertunjukan yang berukuran 25 m × 15 m akan dipasang
ubin berukuran 50 cm × 50 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan adalah ….
A.
B.
C.
D.

1.500 ubin
1.200 ubin
150 ubin
100 ubin

Identifikasi
Level Kognitif

:

2 (Penerapan)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
dan luas permukaan segiempat
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Diketahui

:

Gedung pertemuan berbentuk persegi panjang
panjang = 25 meter , lebar = 15 meter
Ubin, panjang = 50 cm , lebar = 50 cm

Ditanyakan

:

Banyak ubin untuk menutup lantai gedung pertemuan

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas persegi dan persegipanjang

3. Tahun 2018
No.
25

Soal
Perhatikan gambar!

Luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf E tersebut
adalah ….
A.
B.
C.
D.

1.448 cm2
1.356 cm2
1.224 cm2
924 cm2

Identifikasi
Level Kognitif

:

3 (Penalaran)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
dan luas permukaan segiempat

Diketahui

:

Bangun berbentuk huruf E dengan beberapa sisi diketahui

Ditanyakan

:

Luas bangun

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas persegi dan persegipanjang
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B. Soal PISA dan TIMSS
No.

Soal
GARAGE
A garage manufacturer’s “basic” range includes models with just one
window and one door.
George chooses the following model from the “basic” range. The position of
the window and the door are shown here.

Question 2:
The two plans below show the dimensions, in metres, of the garage George
chose.

The roof is made up of two identical rectangular sections.
Calculate the total area of the roof. Show your work.
Translate
GARASI
Model dasar garasi dari suatu perusahaan garasi termasuk model dengan
satu pintu dan satu jendela.
George memilih model berikut dari model dasar yang diberikan. Posisi dari
jendela dan pintu ditunjukkan sebagai berikut.
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(gambar model garasi)
Pertanyaan 2:
Dua gambar berikut menunjukkan ukuran, dalam meter, dari garasi yang
dipilih George.
(gambar desain garasi tampak depan dan samping)
Atap dibuat dari dua bagian persegipanjang yang identik. Hitunglah luas
total atap. Tunjukkan cara pengerjaanmu.
Identifikasi
Level Kognitif

:

2 (Penerapan)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
dan luas permukaan segiempat

Diketahui

:

Desain atap seperti pada gambar

Ditanyakan

:

Total luasan atap

Materi yang
dibutuhkan

:

Teorema Pythagoras & Luas Segiempat

No.

Soal
ICE-CREAM SHOP
This is the floor plan for Mari’s Ice-cream Shop. She is renovating the shop.
The service area is surrounded by the serving counter.
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Question 1:
Mari wants to put new edging along the oter edge of the counter. What is
the total length of edging she needs? Show your work.
Question 2:
Mari is going to put new flooring in the shop. What is the total floor space
area of the shop, excluding the service area and the counter? Show your
work.
Translate
WARUNG ES KRIM
Di bawah ini adalah denah Kedai Es Krim milik Mari. Dia ingin merenovasi
warungnya. Ruang pelayanan dikelilingi oleh konter pelayanan.
(gambar denah warung es krim)
Pertanyaan 1:
Mari ingin memberikan lis tepian baru sepanjang tepian luar dari konter.
Berapa panjang lis yang ia butuhkan? Tunjukkan cara pengerjaanmu.
Pertanyaan 2:
Mari juga akan memasang ubin pada warungnya. Berapa luas total lantai
yang dipasangi ubin, tidak termasuk ruang pelayanan dan konter?
Tunjukkan cara pengerjaanmu.
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Identifikasi
Level Kognitif

:

2 (Penerapan)

Indikator
yang
bersesuaian

:

4.11.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
dan luas permukaan segiempat

Diketahui

:

Denah warung es krim milik Mari seperti gambar

Ditanyakan

:

Q1: panjang tepian luar konter
Q2: luasan lantai tanpa ruang servis dan konter

Materi yang
dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pak Mamat membeli tanah kavling dengan ukuran lebar depan 12 meter,
lebar belakang 10 meter, dan panjang 13 meter. Pada sertifikat tampak
bahwa tanah tersebut berbentuk trapesium sama kaki. Harga tanah per
meternya Rp1.500.000,00. Pada sekeliling tanah akan dipasang pondasi
sebagai batas tanah.
Selanjutnya, di tanah yang dibelinya, Pak Mamat akan mendirikan rumah
berbentuk persegipanjang dengan ukuran 8 meter × 10 meter. Pak Mamat
meminta tukang kayu untuk menyiapkan kusen-kusen dan kuda-kuda atap.
Untuk kuda-kuda atap, Pak Mamat memilih agak landai

dengan

perbandingan tinggi : lebar = 1:4. Tukang kayu kemudian menghitung
kebutuhan kayu untuk membuat 1 buah kuda-kuda untuk menentukan harga
pembuatan kuda-kuda atap.

Gambar 3. Model Kuda-kuda Atap Rumah

Dari konteks di atas, permasalahan yang muncul adalah (1) Berapakah harga
tanah yang harus dibayar Pak Mamat? (2) Berapa panjang pondasi yang
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dibuat Pak Mamat? (3) Berapa panjang kayu yang dibutuhkan tukang kayu
untuk membuat 1 buah kuda-kuda atap?
Permasalahan di atas adalah salah satu permasalahan yang dapat
diselesaikan dengan menggunakan konsep luas dan keliling segiempat,
terutama trapesium, serta keliling segitiga. Untuk memahami konsep luas
dan keliling segiempat, serta luas dan keliling segitiga, lakukanlah aktivitasaktivitas berikut.
Aktivitas Pembelajaran akan dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu
kelompok Segiempat dan kelompok Segitiga di mana masing-masing akan
memiliki subaktivitas jenis dan sifat segiempat, luas dan keliling segiempat,
jenis dan sifat segitiga, serta luas dan keliling segitiga. Kedua kelompok besar
tersebut akan saling berkaitan dan merupakan hierarki satu dengan yang
lain. Lakukanlah aktivitas berikut secara berurutan.

Aktivitas 1 Jenis dan Sifat Segiempat
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menemukan sifatsifat segiempat yaitu jajargenjang, persegipanjang,
persegi, belahketupat, layang-layang, dan trapesium

IPK

: 3.11.1 Menjelaskan jenis dan sifat-sifat segiempat

Estimasi Waktu

: … menit

Model Pembelajaran : Inquiry/Discovery learning (Sutman et.al, dalam
Kemdikbud, 2018) & Cooperative Learning tipe Jigsaw
Pada model pembelajaran, guru juga dapat memadukan Inquiry/Discovery
Learning dengan Cooperative Learning tipe Jigsaw disesuaikan dengan
kondisi kelas masing-masing oleh karena isi materi yang cukup besar.
Pembagian kelompok ahli dapat ditentukan untuk masing-masing jenis
segiempat, misalnya: Kelompok Ahli jajargenjang dan trapesium, Kelompok
Ahli persegipanjang dan persegi, dan Kelompok Ahli belahketupat dan
layang-layang.
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Tahapan

pembelajaran

menggunakan

model
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Inquiry/Discovery Learning, sedangkan pengelolaan kelas menggunakan
model Cooperative learning tipe Jigsaw. Lembar Kerja Peserta Didik
disesuaikan dengan model yang diambil.
Langkah Pembelajaran:
1. Merumuskan masalah
Seperti telah dipelajari pada materi di Sekolah Dasar bahwa segiempat
adalah bangun datar yang terdiri atas 4 sisi, maka pada kelas VII ini, siswa
akan mempelajari segiempat dengan lebih dalam dan lebih detil lagi.
Perhatikan gambar segiempat sembarang berikut ini.

Segiempat tersebut memiliki panjang sisi sembarang, besar sudut
sembarang, serta sisi-sisi yang tidak ditentukan kesejajarannya. Bagaimana
dengan segiempat dengan sifat khusus yaitu jajargenjang, persegipanjang,
persegi, belahketupat, layang-layang, dan trapesium. Apa saja sifat khusus
yang dimiliki oleh segiempat-segiempat tersebut? Cobalah Saudara
merumuskan sifat apa saja yang perlu diperhatikan dari segiempatsegiempat tersebut serta dari mana Saudara dapat menemukannya.
Aktivitas pembelajaran ini mengajak siswa untuk menemukan sifat-sifat dari
segiempat dan menemukan keterkaitan antarsegiempat.
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2. Merencanakan
Untuk menemukan sifat-sifat segiempat, kita akan mengamati gambar
(beberapa bangun disajikan secara interaktif dalam geogebra, beberapa
lainnya berupa gambar statis). Saudara dapat menggerakkan atau
memindahkan posisi titik pada segiempat tersebut dan mengamati sifat apa
yang dibawa oleh segiempat tersebut. Dengan bantuan Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) 1, Saudara dapat menemukan sifat-sifat segiempat dan
menyimpulkan definisi dari masing-masing jenis segiempat. Berkumpullah
dalam kelompok beranggotakan 4-5 siswa dan diskusikanlah strategi
Saudara untuk menginvestigasi dan menemukan sifat-sifat segiempat.
Sebagai tindak lanjutnya, Saudara dapat mendefinisikan segiempatsegiempat tersebut dengan bahasa Saudara sendiri.
3. Mengumpulkan dan menganalisis data
Kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data dilakukan dengan bantuan
gambar interaktif geogebra dan LKPD 1.
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Gambar di atas adalah salah satu contoh tampilan geogebra sederhana dari
jajargenjang yang dapat digerakkan pada titik-titik A, B, dan D. Gambar dapat
Saudara unduh dari tautan gg.gg/sifatsegiempat. Silakan Saudara amati
dengan seksama dan isikanlah hasil pengamatan Saudara pada LKPD yang
disediakan.
Gambar-gambar

tersebut

disediakan

untuk

trapesium,

jajargenjang,

persegipanjang, persegi, belahketupat, dan layang-layang.
4. Menarik simpulan
Setelah melakukan analisis, Saudara dapat menarik simpulan tentang sifatsifat segiempat.
5. Aplikasi dan Tindak Lanjut
Pada tahap aplikasi, Saudara dapat mengenali segiempat yang dimaksud jika
diketahui

sifat-sifatnya.

Saudara

juga

dapat

mencari

keterkaitan

antarsegiempat. Selanjutnya, Saudara dapat mendefinisikan segiempat yang
dimaksud berdasarkan sifat-sifatnya.

Aktivitas 2 Luas dan Keliling Persegipanjang
Tujuan

: setelah melakukan aktivitas ini, siswa dapat memahami

pengertian keliling dan luas segiempat, serta menemukan rumus keliling dan
luas persegipanjang.
Indikator

:

3.11.1 Menjelaskan definisi keliling dan luas bangun datar
3.11.2 Menganalisis hubungan panjang sisi dengan keliling dan luas
permukan persegi panjang
Model Pembelajaran : Inquiry/Discovery Learning (dapat dikombinasi dengan
Cooperative Learning)
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Triger:

Gambar 4. Lapangan Bulutangkis

Sebelum memulai latihan bulutangkis, Jona melakukan pemanasan dengan
berlari kecil mengelilingi lapangan bulutangkis. Jika Jona berlari sebanyak
sepuluh putaran, berapa kurang lebih jarak yang sudah ditempuh Jona?
Sementara itu, pemilik lapangan akan melapisi lapangan bulutangkisnya
dengan karpet lapangan. Harga permeter karpet lapangan bulutangkis adalah
Rp150.000,00. Berapa biaya pembelian karpet lapangan yang harus
dikeluarkan pemilik lapangan?
Bagaimana Saudara akan menyelesaikan pertanyaan di atas? Konsep apa
yang Saudara gunakan?
Langkah Pembelajaran:
1. Merumuskan pertanyaan
Pada tahap ini, siswa diajak untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan
terkait triger yang diberikan. Diharapkan muncul pertanyaan tentang apa
yang dimaksud keliling dan luas, serta bagaimana menentukannya.
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2. Merencanakan
Untuk memahami apa itu keliling dan luas, kita akan melakukan aktivitas
secara berkelompok. Siswa mengamati beberapa kasus yang diberikan dan
menarik simpulan tentang definisi keliling dan luas bangun datar serta
menemukan rumus luas persegipanjang.
3. Mengumpulkan dan menganalisis data
Tahap ini akan dilakukan menggunakan bantuan LKPD 2.1. Menentukan
Rumus Luas dan Keliling Persegipanjang dengan langkah aktivitas:


Siswa diberikan berbagai gambar bangun datar yang berbeda bentuk
dengan ditunjukkan keliling dan luasnya.



Siswa mengamati dan mengambil simpulan



Siswa diberikan bentuk persegipanjang dengan persegi satuan luas,
siswa

mengamati

berapa

banyak

persegi

yang

menutup

persegipanjang tersebut


Siswa diminta menghitung panjang sekeliling persegipanjang dengan
satuan panjang persegi



Siswa mengamati panjang sisi panjang dan sisi pendek persegipanjang



Siswa diminta menganalisis hubungan antara keliling persegipanjang
dengan panjang sisi panjang dan sisi pendeknya, serta hubungan luas
persegipanjang dengan panjang sisi panjang dan sisi pendeknya.



Siswa menemukan rumus luas persegipanjang dan rumus keliling
persegipanjang

4. Menarik simpulan


Siswa menyimpulkan definisi keliling dan luas segiempat



Siswa menyimpulkan rumus keliling dan luas persegipanjang

5. Aplikasi dan tindak lanjut


Siswa kembali pada triger dan menjawab permasalahan yang
diberikan menggunakan LKPD 2.2.



Siswa menggunakan luas persegipanjang untuk menentukan luas
permukaan segiempat lainnya (aktivitas selanjutnya).
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Aktivitas 3 Luas Jajargenjang
Tujuan

: setelah melakukan aktivitas ini, siswa dapat menganalisis

hubungan luas daerah jajargenjang dengan luas daerah persegipanjang dan
menemukan rumus luas jajargenjang
Indikator

:

3.11.3 Menganalisis hubungan luas daerah jajargenjang dengan luas daerah
persegipanjang
Model Pembelajaran : Discovery Learning (dapat dikombinasi dengan
Cooperative Learning)
Langkah Pembelajaran:
1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pada tahap ini, berikan aktivitas rangsangan berupa hands on activity
menggunakan kertas dan amplop. Guru dapat melakukannya secara klasikal,
siswa dapat bekerja secara individu atau berpasangan.

Amplop atau bisa
diganti bahan yang
lebih transparan

Kertas persegi panjang
dengan luas sama
dengan luas amplop
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Langkah yang dilakukan

:

a) Masukkan kertas persegi panjang ke dalam amplop dan minta siswa
mengamati bahwa amplop dan kertas memiliki luas yang sama.
b) Keluarkan sebagian kertas dari dalam amplop dan minta siswa
mengamati luas kertas yang keluar dan luas bagian amplop yang kosong.
Ilustrasi sebagai berikut.

c) Berikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil
pemikirannya dari hasil pengamatan.
d) Selanjutnya, masukkan kembali kertas ke dalam amplop dan potong
miring ujung amplop.
Amplop dengan kertas di

Potong miring ujung amplop

dalamnya

amplop setelah dipotong ujungnya
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e) Keluarkan kertas dari amplop dan minta siswa mengamati bentuk
bangun datar di luar amplop dan bentuk daerah dalam amplop yang
kosong. Minta siswa mengamati luasnya, panjang alas, serta tingginya.

f) Beri

kesempatan

kepada

siswa

untuk

menyampaikan

hasil

pemikirannya.
g) Berdasarkan

hasil

pengamatan,

ajak

siswa

untuk

mengajukan

pertanyaan-pertanyaan tentang pengamatan tadi.
2. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)
Dari rangsangan di atas, guru dapat menyampaikan bahwa aktivitas
pembelajaran kali ini akan menemukan rumus luas segiempat-segiempat,
diawali dari menemukan rumus luas jajargenjang dengan pengetahuan
awal rumus luas persegipanjang.
3. Data collection (pengumpulan data)
Secara berpasangan mengukur panjang alas persegipanjang dari bagian
amplop yang kosong, alas jajargenjang, tinggi persegipanjang, dan
tinggijajar genjang.
4. Data proseccing (pengolahan data)
Berdasar data yang diperoleh pada tahap ke-3, mintalah siswa untuk
memprediksi rumus luas jajargenjang dengan mengolah beberapa data
yang dimiliki.
5. Verification (pembuktian)
Dari hasil prediksinya, lakukan pembuktian dengan melakukan hands on
activity memotong jajargenjang menurut garis tingginya dan membentuk
persegipanjang, lalu menempatkan pada bagian amplop yang kosong.
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Ilustrasi sebagai berikut.

Tempatkan pada
bagian kosong
dalam amplop
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6. Generalisation (penarikan simpulan)
Siswa menarik simpulan dari aktivitas yang telah dilakukan. Diharapkan
siswa dapat menemukan bahwa:
Pada suatu jajargenjang, jika panjang alasnya adalah a dan tingginya t
satuan panjang, maka luasnya adalah 𝑎 × 𝑡 satuan luas.
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Aktivitas 4 Luas Trapesium, Belahketupat, dan Layang-layang
Tujuan

: setelah melakukan aktivitas ini, siswa dapat menemukan

rumus luas trapesium, belahketupat, dan layang-layang melalui analisis
hubungan luas daerah trapesium, belahketupat, dan layang-layang dengan
luas daerah persegipanjang atau jajargenjang
Indikator

:

3.11.4 Menganalisis hubungan luas daerah trapesium, belahketupat, dan
jajar genjang dengan luas daerah jajargenjang atau persegipanjang
Model Pembelajaran : Discovery Learning (dapat dikombinasi dengan
Cooperative Learning)
Langkah Pembelajaran:
1. Pemberian rangsangan (Stimulation)
Aktivitas 4 ini dilaksanakan setelah Aktivitas 3, sehingga hasil dari
aktivitas 3 dapat digunakan menjadi rangsangan untuk memulai aktivitas
4 ini. Misalnya:
“Kita telah menemukan rumus luas persegipanjang dan jajargenjang.
Bagaimana dengan luas segiempat lain yaitu trapesium, belahketupat, dan
layang-layang? Dapatkah kita melakukan hal yang sama dengan
megaitkan luas trapesium dengan persegipanjang? Atau belahketupat dan
layang-layang dengan persegipanjang?”
2. Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement)
Masalah yang ingin dipecahkan melalui aktivitas ini adalah bagaimana
menemukan rumus luas trapesium, belahketupat, dan persegipanjang
dengan menganalisis keterkaitannya dengan luas persegipanjang atau
jajargenjang.
3. Pengumpulan data (Data Processing)
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Pada tahap pengumpulan data, siswa menyiapkan bangun-bangun
segiempat

yaitu

trapesium,

belahketupat,

dan

layang-layang

menggunakan kertas. Siswa diminta melakukan hands on activity dengan
memotong, menggeser, dan sebagainya, seperti pada aktivitas 3, untuk
trapesium, belahketupat, dan layang-layang sehingga dapat terbentuk
bangun jajargenjang atau persegipanjang. Siswa mengamati dan
menganalisis bagian-bagian yang menjadi alas dan tinggi jajargenjang
atau sisi panjang dan sisi pendek persegipanjang.
4. Pengolahan data (Data processing)
Siswa mengolah data yang diperoleh di tahap pengumpulan data. Siswa
merumuskan rumus luas trapesium, belahketupat, dan layang-layang.
5. Pembuktian (Verification)
Rumusan rumus luas trapesium, belahketupat dan layang-layang
dibuktikan

dengan

mencobakan

sebarang

trapesium,

sebarang

belahketupat, dapat pula menggunakan belahketupat dengan sudut sikusiku atau persegi untuk membuktikan kesamaan rumusnya, serta layanglayang.
6. Menarik simpulan/generalisasi (Generalization)
Siswa dapat menarik simpulan dari hasil aktivitas dan analisis yaitu:

Pada trapesium dengan panjang sisi sejajarnya 𝑎1 dan 𝑎2 serta tinggi 𝑡,
1

maka luas daerah trapesium adalah 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 = 2 (𝑎1 + 𝑎2 )𝑡
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Pada belahketupat dengan panjang masing-masing diagonalnya 𝑑1 dan
1

𝑑2 , maka luas daerah belahketupat adalah 𝐿𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡 = 2 𝑑1 × 𝑑2

Pada layang-layang dengan panjang masing-masing diagonalnya 𝑑1 dan
1

𝑑2 , maka luas daerah belahketupat adalah 𝐿𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑔 = 2 𝑑1 × 𝑑2
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Aktivitas 5 Luas Segitiga
Tujuan

: setelah melakukan aktivitas ini, siswa dapat menemukan

rumus luas segitiga melalui analisis hubungan luas daerah segitiga dengan
luas daerah persegipanjang atau jajargenjang
Indikator

:

3.11.5 Menganalisis hubungan rumus keliling dan luas segitiga dengan
pendekatan keliling dan luas daerah segiempat
Model Pembelajaran : Discovery Learning (dapat dikombinasi dengan
Cooperative Learning)
Langkah Pembelajaran:
1. Pemberian rangsangan (Stimulation)
Setelah menyelesaikan materi keliling dan luas segiempat, maka
pembelajaran selanjutnya adalah segitiga. Berikan rangsangan dengan
menanyakan bagaimana menentukan luas daerah segitiga. Pada
pemberian rangsangan ini, guru juga dapat mengingatkan kembali
tentang jenis dan sifat segitiga, menjelaskan kembali tentang alas dan
tinggi yang dibutuhkan dalam menentukan luas daerah segitiga.
2. Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement)
Masalah yang ingin dipecahkan melalui aktivitas ini adalah bagaimana
menemukan rumus luas segitiga dengan menganalisis keterkaitannya
dengan luas persegipanjang atau jajargenjang.
3. Pengumpulan data (Data Processing)
Pada tahap pengumpulan data, siswa menyiapkan bangun-bangun
berbentuk segitiga menggunakan kertas. Siswa diminta melakukan hands
on activity dengan memotong, menggeser, dan sebagainya, seperti pada
aktivitas mencari rumus luas daerah segiempat sehingga dapat terbentuk
bangun jajargenjang atau persegipanjang. Siswa mengamati dan
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menganalisis bagian-bagian yang menjadi alas dan tinggi jajargenjang
atau sisi panjang dan sisi pendek persegipanjang.
4. Pengolahan data (Data processing)
Siswa mengolah data yang diperoleh di tahap pengumpulan data. Siswa
merumuskan rumus luas segitiga.
5. Pembuktian (Verification)
Rumusan rumus luas segitga dibuktikan dengan mencobakan sebarang
segitiga.
6. Menarik simpulan/generalisasi (Generalization)
Siswa dapat menarik simpulan dari hasil aktivitas dan analisis yaitu:

Pada segitiga dengan panjang alas 𝑎 dan tinggi 𝑡, maka luas daerah
1

segitiga adalah 𝐿𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 = 2 𝑎 × 𝑡
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Jenis dan Sifat Segiempat
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menemukan sifat-sifat

segiempat yaitu jajargenjang, persegipanjang, persegi, belahketupat, layanglayang, dan trapesium
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 1 ini secara berkelompok.



Unduhlah file geogebra dari tautan gg.gg/sifatsegiempat



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.
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1. Jajargenjang

Perhatikan gambar jajargenjang di atas serta pada file geogebra yang sudah
Saudara unduh di gg.gg/sifatsegiempat. Saudara dapat menggerakkan titiktitik yang berwarna biru dan memperhatikan apa yang terjadi. Lengkapi
LKPD berikut.
Apa yang dapat Saudara katakan dari kesejajaran sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari panjang sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Apa yang dapat Saudara katakan dari besar sudut-sudutnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari diagonal-diagonalnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Simpulan:
Sifat-sifat jajargenjang adalah:


…..



…..
⋮



…..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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2. Trapesium

Perhatikan gambar trapesium di atas serta pada file geogebra yang sudah
Saudara unduh di gg.gg/sifatsegiempat. Saudara dapat menggerakkan titiktitik yang berwarna biru dan memperhatikan apa yang terjadi. Lengkapi
LKPD berikut.
Apa yang dapat Saudara katakan dari kesejajaran sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Apa yang dapat Saudara katakan dari panjang sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari besar sudut-sudutnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari diagonal-diagonalnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Simpulan:
Sifat-sifat trapesium adalah:


…..



…..
⋮



…..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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3. Persegipanjang

Perhatikan gambar persegipanjang di atas serta pada file geogebra yang
sudah Saudara unduh di gg.gg/sifatsegiempat. Saudara dapat menggerakkan
titik-titik yang berwarna biru dan memperhatikan apa yang terjadi. Lengkapi
LKPD berikut.
Apa yang dapat Saudara katakan dari kesejajaran sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Apa yang dapat Saudara katakan dari panjang sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari besar sudut-sudutnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari diagonal-diagonalnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Simpulan:
Sifat-sifat persegipanjang adalah:


…..



…..
⋮



…..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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4. Persegi

Perhatikan gambar persegi di atas serta pada file geogebra yang sudah
Saudara unduh di gg.gg/sifatsegiempat. Saudara dapat menggerakkan titiktitik yang berwarna biru dan memperhatikan apa yang terjadi. Lengkapi
LKPD berikut.
Apa yang dapat Saudara katakan dari kesejajaran sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Apa yang dapat Saudara katakan dari panjang sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari besar sudut-sudutnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari diagonal-diagonalnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Simpulan:
Sifat-sifat persegi adalah:


…..



…..
⋮



…..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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5. Belahketupat

Perhatikan gambar belahketupat di atas serta pada file geogebra yang sudah
Saudara unduh di gg.gg/sifatsegiempat. Saudara dapat menggerakkan titiktitik yang berwarna biru dan memperhatikan apa yang terjadi. Lengkapi
LKPD berikut.
Apa yang dapat Saudara katakan dari kesejajaran sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Apa yang dapat Saudara katakan dari panjang sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari besar sudut-sudutnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari diagonal-diagonalnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Simpulan:
Sifat-sifat trapesium adalah:


…..



…..
⋮



…..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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6. Layang-layang

Perhatikan gambar layang-layang di atas serta pada file geogebra yang sudah
Saudara unduh di gg.gg/sifatsegiempat. Saudara dapat menggerakkan titiktitik yang berwarna biru dan memperhatikan apa yang terjadi. Lengkapi
LKPD berikut.
Apa yang dapat Saudara katakan dari kesejajaran sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Apa yang dapat Saudara katakan dari panjang sisi-sisinya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari besar sudut-sudutnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Apa yang dapat Saudara katakan dari diagonal-diagonalnya?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Simpulan:
Sifat-sifat layang-layang adalah:


…..



…..
⋮



…..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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7. Keterkaitan antarsegiempat
Perhatikanlah kembali simpulan dari masing-masing segiempat yang telah
Saudara temukan. Dapatkah Saudara mengaitkan antarsegiempat tersebut.
Misalnya: Persegipanjang adalah jajargenjang yang keempat sudutnya sikusiku. Tuliskanlah temuanmu pada kolom di bawah ini.

8. Diagram hubungan antarsegiempat
Gambarkanlah dalam sebuah diagram hubungan antarssegiempat seperti
yang kamu tulis di no.7.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2.1
Menemukan Rumus Luas dan Keliling Persegipanjang
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan
: melalui aktivitas ini, siswa dapat memahami keliling dan luas
segiempat dan menemukan rumus keliling dan luas persegipanjang
Petunjuk
:
 Kerjakan LKPD 1 ini secara berkelompok.
 Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.
 Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.
 Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.
1. Perhatikan gambar-gambar berikut.

Gambar 5. Model-model Segiempat
(Sumber gambar: bukalapak.com, dokumen pribadi, mrloh.blog, indonesian.alibaba.com)
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Dari gambar-gambar di atas, dapatkah kamu menunjukkan, manakah yang
disebut daerah segiempat dan manakah yang disebut keliling segiempat?
Lengkapilah tabel berikut menggunakan kata-katamu sendiri. Nomor 1
hanyalah contoh, kamu bisa mengubahnya menurut kata-katamu sendiri.
No
1.

Gambar
Bingkai foto

Jenis
Segiempat
persegipanjang

Keliling
Lis berwarna putih
dan pink

Daerah segiempat
Bagian berwarna
coklat yang akan diisi
foto

2.

3.

4.

Berdasarkan hasi pada tabel di atas, susunlah dengan kata-katamu sendiri definisi
dari keliling segiempat dan daerah luas segiempat.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Menentukan keliling dan luas persegipanjang
Luas persegipanjang ditunjukkan dengan banyaknya persegi satuan luas
yang menempati daerah persegi panjang. Sedangkan keliling persegi
panjang ditunjukkan dengan panjang seluruh keliling persegipanjang.
Perhatikan tabel berikut dan lengkapilah. Untuk menemukan luas, kamu
dapat menghitung banyak persegi satuan luas yang menempati daerah
persegipanjang.
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No.

Persegi panjang

Keliling

Luas (banyak
persegi yang
menutup
persegi
panjang)

Sisi
panjang

Sisi
pendek

1.

2.

3.

4.

3. Menentukan rumus luas dan keliling persegipanjang
Kamu telah menentukan luas dan keliling dari persegipanjangpersegipanjang pada nomor 2. Kali ini, temukan hubungan dari keliling,
luas, panjang sisi panjang dan sisi pendek. Masukkan kembali hasilmu
pada nomor 2 untuk kolom Keliling, Luas, sisi panjang, sisi pendek pada
tabel berikut. Analisislah hubungan dari sisi panjang dan sisi pendek
dengan keliling dan luas, lalu lengkapilah kolom hubungan pada tabel
berikut.

No.

Keliling
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Luas

Sisi
panjang

Sisi
pendek

Hubungan
keliling dengan

Hubungan luas
dengan sisi
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sisi panjang &
sisi pendek

panjang & sisi
pendek

1.
2.
3.
4.
Dari 4 contoh di atas, tariklah simpulan dari keliling dan luas
persegipanjang.
Jika panjang sisi panjang persegipanjang adalah a satuan panjang dan
panjang sisi pendek persegipanjang adalah b satuan panjang, maka
1. Keliling persegi panjang = ….
2. Luas persegipanjang = ….
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Lembar Kerja Peserta Didik 2.2
Menentukan Luas dan Keliling Persegipanjang
Nama

:…

Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menentukan keliling dan

luas persegipanjang menggunakan rumus yang ditemukan pada LKPD 2.1
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 2.2 ini secara individu.



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.

1. Tentukan luas dan keliling dari persegipanjang-persegipanjang berikut.
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2. Selesaikan permasalahan berikut.

Sebelum memulai latihan bulutangkis, Jona melakukan pemanasan dengan
berlari kecil mengelilingi lapangan bulutangkis. Jika Jona berlari sebanyak
sepuluh putaran, berapa kurang lebih jarak yang sudah ditempuh Jona?
Sementara itu, pemilik lapangan akan melapisi lapangan bulutangkisnya
dengan karpet lapangan. Harga permeter karpet lapangan bulutangkis adalah
Rp150.000,00. Berapa biaya pembelian karpet lapangan yang harus
dikeluarkan pemilik lapangan?
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Menemukan Rumus Luas Jajargenjang
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menemukan luas

persegipanjang
Alat dan Bahan:
1. Amplop tipis/transparan
2. Kertas manila dengan ukuran sama dengan amplop
3. Gunting/cutter
4. Penggaris ukur
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 3.1 ini secara berkelompok.



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.

1. Saudara telah mengikuti aktivitas klasikal dengan amplop dan kertas
yang dipotong. Selanjutnya, keluarkan sebagian kertas dalam amplop,
ukurlah alas kertas yang keluar dan alas amplop yang kosong. Ukurlah
juga tinggi masing-masing. Tambahkan atau kurangi ukuran kertas yang
keluar dan ukurlah kembali. Catat hasil pengukuranmu pada tabel.
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Percobaan
ke- …

Panjang alas
kertas di luas
amplop

Panjang alas
ruang kosong
dlm amplop

Tinggi kertas
di luar amplop

Tinggi ruang
kosong dlm
amplop

1.
2.
3.
4.
5.

2. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimanakah luas persegipanjang (ruang
kosong dalam amplop) dengan luas jajargenjang (bidang kertas yang
keluar dari amplop)? Tuliskan prediksimu pada kolom di bawah ini.

Prediksi:

3. Berdasarkan tabel pada no.1 dan prediksimu di atas, tentukan luas
masing-masing bangun datar yang terbentuk. Saudara telah mempelajari
luas persegipanjang sehingga gunakan pengetahuan tentang cara
menentukan luas persegipanjang yang Saudara ketahui. Gunakan
prediksilah untuk menentukan luas jajargenjang.
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Luas
persegipanjang
(ruang kosong
dlm amplop)

Percobaan
ke- …
1.

Luas
jajargenjang

Luas
Jajargenjang

Hubungan
luas
jajargenjang
dengan alas
dan tinggi
jajar genjang

... × … = …

2.
3.
4.
5.

4. Dari tabel pada nomor 3, Saudara telah memprediksi hubungan luas
jajargenjang dengan panjang alas dan tinggi jajargenjang. Lakukanlah
verifikasi

dengan

memotong-motong

kertas

jajargenjang

menempatkan pada persegipanjang.
5. Simpulkan rumus menentukan luas jajargenjang dari aktivitas ini.
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Lembar Kerja Peserta Didik 4
Menemukan Rumus Luas Trapesium, Belahketupat,
dan Layang-Layang
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menemukan rumus luas

persegipanjang trapesium, belahketupat, dan layang-layang
Alat dan Bahan:
1. Model trapesium dengan kertas
2. Model belahketupat dengan kertas
3. Model layang-layang dengan kertas
4. Penggaris
5. Gunting
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 4 ini secara berkelompok/berpasangan



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.

Saudara telah menemukan rumus luas jajargenjang pada Aktivitas 3 sebelum
ini. Pada Aktivitas 4 ini, Saudara akan menemukan rumus luar trapesium,
belahketupat, dan layang-layang menggunakan hands on activity.
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I.

Menemukan Luas Trapesium

1. Siapkan model-model trapesium yang sudah Saudara buat dari kertas.
2. Potonglah model trapesium dan susunlah sehingga membentuk
jajargenjang atau persegipanjang.
3. Amatilah panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut. Apakah yang
menjadi alas jajargenjang tersebut? Apakah yang menjadi tinggi dari
jajargenjang tersebut?
4. Prediksilah rumus luas trapesium dengan pendekatan luas jajargenjang.
Prediksi:

5. Lakukanlah verifikasi dengan menggunakan model-model trapesium yang
lain.
6. Simpulkan rumus luas trapesium berdasar aktivitas yang telah dilakukan.

Simpulan:

Pada trapesium dengan panjang sisi sejajarnya 𝑎1 dan 𝑎2 serta tinggi
𝑡, maka luas daerah trapesium adalah ….
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II. Menemukan Luas Belahketupat
1. Siapkan model-model belahketupat yang sudah Saudara buat dari kertas.
2. Potonglah model belahketupat dan susunlah sehingga membentuk
jajargenjang atau persegipanjang.
3. Amatilah panjang alas dan tinggi jajargenjang/persegipanjang tersebut.
Apakah yang menjadi alas jajargenjang/persegipanjang tersebut? Apakah
yang menjadi tinggi dari jajargenjang/persegipanjang tersebut?
4. Prediksilah

rumus

luas

belahketupat

dengan

pendekatan

luas

jajargenjang/persegipanjang.
Prediksi:

5. Lakukanlah verifikasi dengan menggunakan model-model belahketupat
yang lain.
6. Simpulkan rumus luas belahketupat berdasar aktivitas yang telah
dilakukan.
Simpulan:

Pada belahketupat dengan panjang masing-masing diagonalnya 𝑑1 dan
𝑑2 , maka luas daerah belahketupat adalah ….
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III. Menemukan Luas Layang-layang
1. Siapkan model-model layang-layang yang sudah Saudara buat dari kertas.
2. Potonglah model layang-layang dan susunlah sehingga membentuk
jajargenjang atau persegipanjang.
3. Amatilah panjang alas dan tinggi jajargenjang/persegipanjang tersebut.
Apakah yang menjadi alas jajargenjang/persegipanjang tersebut? Apakah
yang menjadi tinggi dari jajargenjang/persegipanjang tersebut?
4. Prediksilah

rumus

luas

layang-layang

dengan

pendekatan

luas

jajargenjang/persegipanjang.
Prediksi:

5. Lakukanlah verifikasi dengan menggunakan model-model layang-layang
yang lain.
6. Simpulkan rumus luas layang-layang berdasar aktivitas yang telah
dilakukan.
Simpulan:

Pada layang-layang dengan panjang masing-masing diagonalnya 𝑑1 dan
𝑑2 , maka luas daerah layang-layang adalah ….
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Menemukan Rumus Luas Segitiga
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menemukan rumus luas

segitiga
Alat dan Bahan:
1. Model segitiga dengan kertas

2. Penggaris
3. Gunting
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 5 ini secara berkelompok/berpasangan



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.
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1. Siapkan model-model segitiga yang sudah Saudara buat dari kertas.
2. Potonglah model segitiga dan susunlah sehingga membentuk jajargenjang
atau persegipanjang. Bagaimana cara Saudara memotongnya?
3. Amatilah panjang alas dan tinggi jajargenjang/persegipanjang tersebut.
Apakah yang menjadi alas jajargenjang/persegipanjang tersebut? Apakah
yang menjadi tinggi dari jajargenjang/persegipanjang tersebut?
4. Prediksilah

rumus

luas

segitiga

dengan

pendekatan

luas

jajargenjang/persegipanjang.
Prediksi:

5. Lakukanlah verifikasi dengan menggunakan model-model segitiga yang
lain.
6. Simpulkan rumus luas segitiga berdasar aktivitas yang telah dilakukan.

Simpulan:

Pada segitiga dengan panjang alas 𝑎 dan tinggi 𝑡, maka luas daerah
segitiga adalah ….
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C. Bahan Bacaan

Segiempat
1. Pengertian Segiempat
Sebelum mendefinisikan segiempat, terlebih dahulu kita mendekatinya
melalui pengertian poligon. Poligon/segibanyak merupakan bangun datar
tertutup yang sisi-sisinya berupa ruas garis, dan setiap ruas garis hanya
berpotongan pada ujung-ujungnya. Perhatikan gambar berikut.

Gambar 6. Poligon dan Bukan Poligon

Gambar 6.i, ii, iii, iv merupakan poligon. Gambar 6.i & 6.ii merupakan poligon
konveks. Sedangkan gambar 6.iii & 6.iv berupa poligon konkaf. Suatu poligon
disebut poligon konveks jika setiap mengambil dua titik dalam suatu poligon,
maka ruas garis yang menghubunngkan kedua titik tersebut selalu berada di
dalam poligon. Gambar 6.v tidak termasuk poligon karena terdapat sisi yang
bukan merupakan ruas garis tetapi sisi lengkung. Sedangkan gambar 6.vi
bukan poligon karena tidak tertutup.
Setelah memahami pengertian poligon, maka dapat diturunkan bahwa
segiempat merupakan poligon dengan empat sisi.
2. Macam-macam Segiempat dan Sifatnya
a. Jajargenjang (parallelogram)
Jajar genjang merupakan segi empat yang dua pasang
sisi-sisi berhadapannya sejajar.
Segi empat 𝐴𝐵𝐶𝐷 di samping merupakan jajar

Gambar 7. Jajargenjang

75

genjang karena 𝐴𝐷 ∥ 𝐵𝐶 dan 𝐷𝐶 ∥ 𝐴𝐵. Jajar genjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 dapat
dilambangkan dengan

𝐴𝐵𝐶𝐷

Pada jajar genjang ABCD, jika sisi AB dianggap sebagai alas, maka yang
dimaksud dengan tinggi jajar genjang adalah jarak suatu titik pada sisi DC ke
garis yang memuat sisi AB. Demikian juga sebaliknya, jika AD dianggap
sebagai alas, maka yang dimaksud dengan tinggi adalah jarak antara suatu
titik pada garis BC ke garis yang memuat sisi AD. Tinggi suatu jajar genjang
tidak selalu harus dalam posisi vertikal.
Jajar genjang memiliki sifat-sifat:
a.

Sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar.

b.

Diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen

c.

Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.

d.

Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.

e.

Sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus.

f.

Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang.

b. Persegi panjang
Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. Jika salah
satu sudut dari jajar genjang ABCD siku-siku, maka jajar genjang ABCD
merupakan persegi panjang. Setiap sisi pada persegi panjang dapat menjadi
alas. Jika salah satu sisi menjadi alas, maka sisi berdekatannya menjadi tinggi
persegi panjang.
Berikut sifat-sifat persegi panjang:
1) Karena persegi panjang merupakan jajar genjang, maka semua sifat
jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang.
2) Keempat sudutnya sama besar (equiangular) dan berupa sudut sikusiku.
3) Diagonal persegi panjang sama panjang.
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c. Belah ketupat (rhombus)
Belah ketupat merupakan jajar genjang yang dua sisi
berdekatannya sama panjang.

Pada jajar genjang QRST, jika dua sisi berdekatan QRST

Gambar 8.

sama panjang (QR = ST), maka jajar genjang QRST

Belahketupat

merupakan belah ketupat.
Karena belah ketupat merupakan jajar genjang, maka semua sifat jajar
genjang menjadi sifat belah ketupat. Berikut ini beberapa sifat khusus belah
ketupat.
Berdasar definisi pengamatan, belah ketupat memiliki sifat-sifat.
1) Belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang.
2) Semua sisi belah ketupat mempunyai panjang yang sama (equilateral).
3) Diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus.
4) Diagonal-diagonal belah ketupat membagi dua sama besar sudut belah
ketupat.
d. Persegi (square)
Persegi merupakan persegi panjang yang dua sisi
berdekatannya sama panjang.
Jika dua sisi berdekatan AB dan AD pada persegi
panjang ABCD sama panjang, maka ABCD merupakan
persegi.

Gambar 9. Persegi

Karena persegi merupakan kasus khusus dari persegi panjang dan persegi
panjang merupakan kasus khusus dari jajar genjang maka persegi memiliki
semua sifat persegi panjang dan sekaligus memiliki semua sifat jajar genjang.
Karena persegi memiliki dua sisi berdekatan yang sama panjang, maka
persegi merupakan belah ketupat sehingga semua sifat belah ketupat juga
dimiliki oleh persegi.
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Sifat persegi: Persegi memiliki semua sifat jajargenjang, persegi panjang, dan
belah ketupat.
e. Trapesium (trapezoid)
Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang
sejajar.
Jika 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷

dan 𝐴𝐷 ∦ 𝐵𝐶, maka segi empat

𝐴𝐵𝐶𝐷 merupakan trapesium. Sisi 𝐴𝐵 dan 𝐶𝐷
disebut sisi-sisi sejajar atau sering juga disebut
sisi alas (bases). Pasangan sisi yang tidak sejajar,

Gambar 10. Trapesium

𝐴𝐷 dan 𝐵𝐶 dinamakan kaki-kaki trapesium.
Pasangan sudut yang menggunakan satu sisi sejajar sebagai kaki sudut bersama
dinamakan pasangan sudut alas.
f. Trapesium samakaki dan sifat-sifatnya
Definisi:
Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kakikakinya sama panjang.
Jika 𝑇𝑆 ∥ 𝑄𝑅 dan 𝑄𝑇 = 𝑅𝑆, maka 𝑅𝑆𝑇𝑄 trapesium sama

Gambar 11.
TrapesiumSamakaki

kaki.
Sifat-sifat trapesium:

1) Masing-masing pasangan sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar
suatu trapesium saling berpelurus.
2) Pasangan sudut alas suatu trapesium samakaki sama besar.
3) Diagonal-diagonal trapesium sama kakisama panjang.
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g. Layang-layang (kite)
Terdapat beberapa definisi layang-layang yang
berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan suatu
bangun menjadi himpunan bagian dari salah satu
versi,

tetapi

tidak

termasuk

dalam

versi

pendefinisian yang lain. Untuk itu, dalam bahan

Gambar 12. Layang-

belajar kali ini, digunakan definisi:

layang

Layang-layang adalah segi empat konveks yang memiliki dua pasang sisi
berdekatan yang kongruen, pasangan sisi kongruen yang satu berbeda dengan
pasangan sisi kongruen yang lain
Pada layang layang KITE pada di samping,
diagonal KT membagi layang-layang menjadi
dua segitiga yang kongruen.

Diagonal IE

membagi layang-layang menjadi dua segitiga
samakaki yang tidak kongruen. Sudut yang
dibentuk

oleh dua sisi

yang

Gambar 13. Layang-layang KITE

kongruen

dinamakan sebagai sudut puncak (vertex angles) sedangkan sudut yang lain
sudut bukan puncak (non vertex angles).
Berdasarkan definisi dan aktivitas di atas, layang-layang memiliki sifat:
1) Kedua sudut bukan puncak suatu layang-layang besarnya sama.
2) Diagonal-diagonal layang-layang saling tegak lurus.
3) Diagonal yang melalui kedua sudut puncak merupakan garis bagi diagonal
yang lain.
4) Sudut puncak suatu layang-layang dibagi dua sama besar oleh diagonal
yang melalui titik puncak.
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Berdasarkan sifat-sifat segiempat di atas, segiempat dapat diklasifikasikan
sebagai berikut.

Gambar 14. Klasifikasi Segiempat

3. Luas Segiempat
Luas suatu bangun datar adalah jumlah satuan luas yang dapat menutup
habis bangun datar dengan tanpa celah dan tanpa bertumpuk. Berapa luas
segienam pada gambar di samping, jika dihitung dengan satuan luas berupa
segitiga yang diarsir?
Apabila segitiga yang diberikan digunakan untuk mengubin segienam,
terdapat enam segitiga dibutuhkan untuk menutup habis segienam tanpa
bertumpuk dan tanpa celah. Jadi dapat dikatakan bahwa luas segienam
tersebut adalah enam satuan luas.

Gambar 15. Luas Segienam dengan satuan luas segitiga
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Segitiga dapat juga digunakan untuk mengubin persegi panjang sehingga
luasnya dapat dihitung. Namun, dengan satuan luas berupa segitiga, ada
beberapa segitiga yang harus terpotong. Akan lebih mudah jika yang
digunakan bentuk persegi satuan sebagai satuan luas.

Gambar 16. Luas persegi panjang dengan satuan luas segitiga dan persegi satuan

a. Luas Persegi panjang dan jajargenjang
Luas persegi panjang 𝐴𝐵𝐶𝐷 disamping dapat dihitung
dengan menghitung jumlah persegi satuan yaitu 15. Pada
gambar di samping, panjang 𝐴𝐵 dan 𝐴𝐷 berturut-turut
3 dan 5. Sehingga banyak persegi satuan untuk menutup

Gambar 17. Luas
Persegipanjang
ABCD

persegipanjang adalah 3 × 5.
Secara umum, persegi panjang dengan panjang 𝑝 dan
lebar 𝑙 memiliki luas
Luas persegipanjang = 𝑝 × 𝑙

Manakah di antara persegi panjang dan jajargenjang berikut yang luasnya
paling besar?

Gambar 18. Luas persegi dan persegpanjang

Setelah mengenal rumus untuk luas persegi panjang, selanjutnya luas
bangun-bangun yang lain dapat ditemukan.
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Perhatikan gambar di atas, jajargenjang 𝐸𝐹𝐺𝐻 dipotong oleh 𝐹𝑃, kemudian
segitiga 𝑃𝐹𝐺 dipindahkan ke posisi 𝑄𝐻𝐸. Karena segitiga 𝑃𝐺𝐹 kongruen
dengan 𝑄𝐻𝐸, maka luas jajargenjang 𝐸𝐹𝐺𝐻 sama dengan luas persegipanjang
𝐸𝐹𝑃𝑄.
𝐿𝐸𝐹𝐺𝐻 = 𝐸𝐹 × 𝑃𝐹 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
Bagaimana dengan luas jajar genjang yang “semakin miring”? Perhatikan
gambar berikut, dan cobalah untuk membuat penjelasannya.

Gambar 19. Luas jajargenjang yang “semakin miring”

b. Luas trapesium
Luas trapesium dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut.

Gambar 20. Trapesium ABCD & EFGH

Duplikasikan masing-masing trapesium kemudian letakkan seperti gambar di
bawah.
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Gambar 21. Menemukan luas trapesium

Terbentuk jajargenjang dengan alas a + b yang luasnya dua kali luas
trapesium mula-mula. Dengan demikian
Luas Trapesium =

(𝑎 + 𝑏 ) × 𝑡
2

c. Luas layang-layang
Ilustrasi di samping memberikan dua
cara menemukan rumus luas layanglayang. Dengan mengubah layang-layang
menjadi

persegi

panjang

atau

jajargenjang, dapat diturunkan rumus

Gambar 22. Menemukan luas layang-layang

luas layang-layang L.
𝐿 = 𝑑1 ×

𝑑2 𝑑1 × 𝑑2
=
2
2

Dengan 𝑑1 dan 𝑑2 sebagai panjang diagonal-diagonal layang-layang.
d. Luas Belah-ketupat
Belah ketupat termasuk jajar genjang. Belah ketupat adalah jajar genjang
yang keempat sisinya sama panjang. Jadi rumus menghitung luas belah
ketupat sama dengan rumus menghitung luas jajar genjang.
Belah ketupat dapat juga dipandang sebagai layang-layang yang panjang
sisinya sama. Dengan demikian, jika dapat ditemukan panjang kedua
diagonalnya, maka luas belah ketupat dapat dicari dengan menggunakan
rumus luas layang-layang.
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Segitiga
1. Pengertian Segitiga
Segitiga (dilambangkan dengan ∆) merupakan bangun yang dibentuk dengan
menghubungkan tiga titik yang tidak segaris dengan tiga ruas garis berbeda,
sehingga ketiga titik tersebut menjadi titik-titik pangkal dari ketiga ruas
garis.
Tiga titik tersebut disebut titik sudut segitiga, sedangkan ruas garis disebut
sisi-sisi segitiga.

Gambar 23. Segitiga ABC

Pada ∆𝐴𝐵𝐶 ruas garis 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, dan 𝐴𝐶 dinamakan sebagai sisi, sedangkan
titik-titik 𝐴, 𝐵, dan 𝐶 sebagai titik sudut. Sisi segitiga sering juga dinotasikan
dengan huruf non kapital dari sudut di hadapannya, sehingga 𝐴𝐵 = 𝑐, 𝐴𝐶 =
𝑏, dan 𝐵𝐶 = 𝑎.

Segitiga diberi nama berdasarkan titik-titik sudutnya.

Sehingga Δ𝐴𝐵𝐶, Δ𝐵𝐶𝐴, Δ𝐶𝐴𝐵, dan Δ𝐴𝐶𝐵 menunjuk ke segitiga yang sama.
2. Jenis-Jenis Segitiga
Segitiga dapat dikategorikan menurut besar sudutnya maupun panjang
sisinya. Jenis segitiga menurut besar sudutnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu
segitiga lancip (acute triangle), segitiga siku-siku (right triangle), dan segitiga
tumpul (obtuse triangle). Segitiga lancip apabila besar ketiga sudutnya
kurang dari 90°. Segitiga siku-siku apabila terdapat salah satu sudut 90°.
Sedangkan segitiga tumpul apabila ada salah satu sudut besarnya lebih dari
90°. Berikut gambar ketiga jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya.
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Gambar 24 Jenis segitiga menurut besar sudutnya

Segitiga juga dapat dikategorikan menurut panjang sisinya. Jenis segitiga
menurut panjang sisinya terbagi menjadi tiga yaitu segitiga sebarang (scalene
triangle), segitiga samakaki (isosceles triangle), segitiga sama sisi (equilateral
triangle).

Gambar 25 Jenis segitiga menurut sisinya
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Klasifikasi segitiga dapat dilihat dalam skema berikut.

Gambar 26. Klasifikasi Segitiga

3. Sifat-sifat Segitiga
a. Ketaksamaan Segitiga
Pada kehidupan sehari-hari, ketika kita menuju ke suatu tempat, kita sering
mengambil jalan pintas, yaitu jalur terdekat yang bisa kita tempuh. Seringkali
jalan pintas dan jalan yang seharusnya ditempuh berbentuk segitiga seperti
gambar berikut.
A
B
C

Gambar 27 Jalur terdekat
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Pada Δ𝐴𝐵𝐶, panjang 𝐴𝐵 merupakan jarak terpendek dari 𝐴 ke 𝐵. Dengan
demikian 𝐴𝐵 < 𝐴𝐶 + 𝐶𝐵. Dengan alasan yang sama, 𝐵𝐶 < 𝐵𝐴 + 𝐴𝐶, dan
𝐴𝐶 < 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶. Akibatnya dalam suatu segitiga berlaku jumlah panjang dua
sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi yang lain.
Dengan ketentuan ini, tidak mungkin membentuk segitiga yang panjang
sisinya 4, 5, dan 10 karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi karena 4 +
5 < 10.
b. Jumlah sudut dalam segitiga

Gambar 28. Jumlah sudut dalam segitiga

Apabila sebuah segitiga dipotong sudut-sudutnya dan kita gabungkan, maka
akan terbentuk garis lurus. Dapat ditarik hipotesis bahwa jumlah sudut
dalam sebuah segitiga adalah 180°. Untuk membuktikannya dapat kita
gunakan postulat-postulat kesejajaran.

Gambar 29. Pembuktian jumlah sudut segitiga dengan postulat kesejajaran

Pada Δ𝐴𝐵𝐶, tarik garis melalui 𝐶 sejajar 𝐴𝐵.

Melalui dua garis sejajar

dipotong oleh garis lain diperoleh ∠𝐴 = ∠1 dan ∠𝐵 = ∠2 (sudut dalam
berseberangan). Dengan demikian ∠𝐴 + ∠𝐵 + ∠𝐶 = ∠1 + ∠2 + ∠𝐶 = 180°.
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4. Garis-garis Istimewa dalam Segitiga
a. Garis tinggi
Ikuti petunjuk berikut ini
1) Lukis busur berpusat di R hingga memotong ⃡𝑃𝑄 di 𝑋 dan 𝑌. 2) Buat 2
1

busur berjari-jari sama (lebih besar dari 2 𝑋𝑌) masing-masing berpusat di X
dan Y. Namakan titik potong kedua busur ini dengan 𝑍. 3)Tarik garis melalui
R dan Z hingga memotong PQ di T. Perhatikan bahwa garis RT merupakan
tegak lurus garis PQ, sehingga RT merupakan jarak terpendek dari R ke sisi
PQ. Garis RT dinamakan sebagai garis tinggi segitiga ABC.

Gambar 30. Langkah melukis garis tinggi pada segitiga

Cobalah Anda membuat dua garis tinggi yang lain pada segitiga yang sama.
Anda mungkin perlu memperpanjang sisi segitiga untuk menemukan titik
potong antara busur dengan sisi segitiga.
Dari kegiatan di atas, apakah yang dimaksud dengan garis tinggi?
Garis

tinggi

suatu

segitiga

merupakan garis yang melalui suatu
titik sudut dan tegak lurus terhadap
garis yang memuat sisi di depan sudut
tersebut.

Gambar 31. Garis tinggi segitiga ABC

Cobalah untuk menemukan garis tinggi segitiga siku-siku.
Sesuai dengan definisinya, garis tinggi tidak selalu dalam posisi vertikal,
tetapi dapat juga miring, bahkan horizontal. Karena segitiga memiliki tiga
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titik sudut yang dapat dianggap sebagai puncak maka garis tinggi segitiga ada
tiga buah. Garis-garis tinggi suatu segitiga berpotongan di satu titik, yang
disebut sebagai orthocenter. Cobalah untuk menemukan garis tinggi segitiga
siku-siku.
b. Garis berat
Ikuti langkah-langkah berikut.
1

1) Pada Δ𝐴𝐵𝐶, lukis 2 busur dengan jari-jari sama (lebih dari 2 𝐵𝐶), berpusat
di 𝐵 dan 𝐶 hingga keduanya berpotongan di 𝑅 dan 𝑆.
2) Tarik garis melalui 𝑅 dan 𝑆 hingga memotong sisi 𝐵𝐶 di 𝑀. Titik 𝑀
merupakan titik tengah ruas garis 𝐵𝐶.
3) Tarik garis melalui 𝐴 dan 𝑀. Garis 𝐴𝑀 ini merupakan garis berat Δ𝐴𝐵𝐶.
4) Ulangi langkah di atas untuk garis berat yang melalui titik sudut lain.

Gambar 32. Langkah melukis garis berat pada segitiga

Garis berat adalah garis yang melalui titik sudut segitiga dan titik tengah sisi
di depannya.
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Karena segitiga memiliki tiga sudut, maka
terdapat tiga garis berat dalam sebuah segitiga.
Ketiga garis berat ini berpotongan di satu titik
yang disebut sebagai titik berat (centroid). Titik
berat ini merupakan pusat kesetimbangan
segitiga. Jika sebuah segitiga digantungkan tepat Gambar 33. Garis berat segitiga ABC
pada titik beratnya, maka segitiga tersebut akan berada pada posisi horisontal.
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c. Garis bagi sudut suatu segitiga
Ikuti langkah-langkah berikut
1) Pada segitiga ABC, lukis busur berpusat di A hingga memotong sisi AB dan
AC berturut-turut di J dan K.
2) Buat dua busur berjari-jari sama masing-masing berpusat di J dan K
hingga keduanya berpotongan di titik L.
3) Tarik garis melalui A dan L. Garis ini merupakan garis bagi sudut segitiga.
4) Ulangi langkah di atas untuk melukis garis bagi sudut yang melalui titik
lain

Gambar 34. Langkah melukis garis bagi pada segitiga

Garis bagi sudut segitiga adalah garis yang
membagi sudut dalam suatu segitiga sehingga
menjadi dua bagian yang sama besar.
Berdasarkan ketentuan ini, terdapat tiga garis bagi

Gambar 35. Garis bagi
sudut segitiga ABC

sudut suatu segitiga. Garis bagi sudut segitiga berpotongan di satu titik yang
disebut incenter segitiga. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran dalam
segitiga (lingkaran di dalam segitiga yang menyinggung semua sisinya).
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d. Garis sumbu segitiga
Garis sumbu segitiga merupakan garis bagi tegak
lurus setiap sisi segitiga tersebut. Ketiga garis
sumbu ini berpotongan di satu titik yang juga
merupakan pusat lingkaran luar segitiga (lingkaran
yang melalui semua titik sudut segitiga).

Gambar 36. Garis sumbu
segitiga ABC

4. Luas Segitiga
t
2
t
2

t
a

a

a

Luas segitiga dapat didekati dengan luas jajargenjang. Saudara dapat
menduplikasi segitigaseperti angkah ada penemuan rumus luas trapesium,
atau memoongnya seperti Gambar ... dan menyusun menjadi bentuk jajar
genjang. Jika kita cermati, alas jajargenjang sama dengan alas segitiga dan
tinggi jajargenjang sama dengan setengah dari tinggi segitiga. Oleh karena
itu,
1

1

2

2

Luas segitiga = Luas jajargenjang (gambar terakhir) = 𝑎 × 𝑡 = (𝑎 × 𝑡)
1
𝐿∆= (𝑎 × 𝑡)
2
𝑎 =panjang alas, 𝑡 tinggi, dan 𝐿∆= luas segitiga.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Kita telah melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dan membaca bahan
bacaan sebagai sumber belajar jika diperlukan. Dengan demikian, kita
diharapkan telah dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan di awal
subunit ini. Pada bab ini akan dibahas soal-soal UN yang telah dimunculkan
pada awal subunit ini.
1. Soal UN tahun 2016 no. 28
Panjang sisi sebuah segitiga adalah k, l, dan m dengan 𝑘 < 𝑙 < 𝑚. Pernyataan yang
benar untuk segitiga tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

𝑘+𝑙 >𝑚
𝑙−𝑚>𝑘
𝑘+𝑚 <𝑙
𝑚+𝑙<𝑘

Pembahasan:
Soal tersebut dapat diselesaikan dengan konsep ketaksamaan segitiga yaitu
jumlah dua sisi segitiga selalu lebih panjang dari panjang sisi ketiga.
2. Soal UN tahun 2016 no.29
Perhatikan gambar di samping! Luas daerah yang diarsir adalah ….
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A.
B.
C.
D.

45 cm2
54 cm2
72 cm2
81 cm2

Pembahasan:
Gambar segitiga yang diarsir pada soal tersebut tersebut jika kita cermati
adalah dua segitiga dengan alas yang sama, yaitu 𝐴𝐷. Segitiga 𝐴𝐷𝐵 memiliki
tinggi

𝐹𝐵

=

8cm,

dan

segitiga

𝐴𝐷𝐸

memiliki

tinggi

𝐺𝐸=12cm.

∆𝐴𝐷𝐵 dan ∆𝐴𝐷𝐸 saling bertumpuk/beririsan pada ∆𝐴𝐷𝐶. Dengan demikian
𝐿𝑎𝑟𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 = (𝐿∆𝐴𝐷𝐵 − 𝐿∆𝐴𝐷𝐶 ) + (𝐿∆𝐴𝐷𝐸 − 𝐿∆𝐴𝐷𝐶 ) = 𝐿∆𝐴𝐷𝐵 + 𝐿∆𝐴𝐷𝐸 − 2𝐿∆𝐴𝐷𝐶 .
3. Soal UN tahun 2016 No.30
Nabil mempunyai sebidang tanah berbentuk persegipanjang berukuran 70 m × 30
m. Di sekeliling tanah dipagari dengan biaya permeter Rp30.000,00. Biaya
pemagaran seluruhnya adalah ….
A.
B.
C.
D.

Rp63.000.000,00
Rp36.000.000,00
Rp6.000.000,00
Rp3.000.000,00

Pembahasan:
Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep keliling
persegipanjang yaitu 𝐾𝑒𝑙𝑝𝑠𝑔𝑝𝑗 = 2(𝑝 + 𝑙). Setelah mendapatkan kelilingnya,
kita dapat menghitung biayanya dengan mengalikan keliling dengan biaya
per meternya.
4. Soal UN tahun 2017 No.25
Lantai gedung pertunjukan yang berukuran 25 m × 15 m akan dipasang ubin
berukuran 50 cm × 50 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan adalah ….
A.
B.
C.
D.

1.500 ubin
1.200 ubin
150 ubin
100 ubin

94

Unit Pembelajaran
Segiempat dan Segitiga

Pembahasan:
Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep luas
persegipanjang yaitu 𝐿𝑝𝑠𝑔𝑝𝑗 = 𝑝 × 𝑙. Kita perlu menghitung luas lantai dan
luas ubin. Oleh karena satuan panjang yang berbeda antara ubin dan lantai,
maka kita perlu menyamakan satuannya. Luas lantai = 25m × 15m = 375m 2.
Luas ubin= 0.5m× 0.5m=0.25m2. Dengan demikian, banyaknya ubin adalah
luas lantai/luas ubin.
5. Soal UN tahun 2018 no.25
Perhatikan gambar!

Luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf E tersebut adalah
….
A.
B.
C.
D.

1.448 cm2
1.356 cm2
1.224 cm2
924 cm2

Pembahasan:
Soal di atas memerlukan analisis sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Mari kita lihat. Huruf E tersebut memiliki tinggi 60 cm. Karena sisi-sisi kanan
sama panjangnya (ditandai dengan strip 1) dan terdapat 5 ruas garis tinggi,
maka panjang ruas garis dengan tanda strip 1 adalah 60/5=12 cm.
Kita dapat membagi huruf E tersebut menjadi 4 buah persegipanjang seperti
gambar berikut. Selanjutnya, kita dapat menghitung luas masing-masing
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bagian dan menjumlahkan sehingga diperoleh luas permukaan huruf E
tersebut.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan
kemunculan indikator, maka diperlukan suatu penilaian. Penilaian HOTS
adalah penilaian yang menggunakan instrumen penilaian di mana pada
penyelesaian soal memerlukan keterampilan berpikir ringkat tinggi. Dalam
menyusun instrumen penilaian, terlebih dahulu kita perlu membuat kisi-kisi
soalnya, selanjutnya menuliskan butir soal sesuai kisi-kisi pada kartu soal.
Berikur ini contoh pengembangan soal HOTS pada materi Segiempat dan
Segitiga.
KISI-KISI SOAL HOTS
No.
1.

Kompetensi
Lingkup
Level
Bentuk
Materi
Indikator Soal
yang Diuji
Materi
Kognitif
Soal
Mengaitkan
Geometri Segiempat Diberikan
Penalaran Pilihan
rumus keliling
suatu
Ganda
dan luas untuk
permasalahan
berbagai jenis
yang dapat
segiempat
dimodelkan
(persegi,
dalam
persegipanjang,
gambar
belahketupat,
segitiga siku-
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No.

Kompetensi
yang Diuji
jajargenjang,
trapesium, dan
layang layang)
dan segitiga

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

siku, dua
garis
berpotongan
sehingga
membentuk
segiempat di
sudut sikusikunya.
Siswa diminta
menentukan
luas
segiempat
tersebut.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VIII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Matematika

Nama Penyusun

: Titik Sutanti

KOMPETEN
SI DASAR
Mengaitkan
rumus keliling
dan
luas
untuk
berbagai jenis
segiempat
(persegi,
persegipanjan
g,
belahketupat,
jajargenjang,
trapesium,

Buku
Sumber :

Pengetahua
n/
Aplika
Penalar
x
Pemahama
si
an
n
RUMUSAN BUTIR SOAL
Suatu perumahan memiliki sudut yang akan dibuat
taman.

Nomor
Soal

Pengembang

merencanakan

menanam

tanaman bunga di tengah dan rumput hijau di
tepiannya. Ia menarik benang sehingga terbentuk
bagian taman seperti gambar berikut.
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dan
layang
layang)
dan
segitiga

LINGKUP
MATERI
Geometri
MATERI
Daerah segiempat AEFD akan ditanami tanaman

Segiempat
dan Segitiga
INDIKATOR
SOAL
Diberikan
suatu
permasalahan
yang dapat
dimodelkan
dalam gambar
segitiga sikusiku, dua garis
berpotongan
sehingga
membentuk
segiempat di
sudut sikusikunya. Siswa
diminta
menentukan
luas
segiempat
tersebut.
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bunga. Jika Panjang AB=AC=6 m, panjang
BE=CD=2 m. Luas daerah yang ditanami bunga
Kunci
Jawaban

adalah …..

A

B. 12 m2

A. 9 m2
C. 13.5 m2
D. 15 m2
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KESIMPULAN

Kompetensi Dasar Materi Segiempat dan Segitiga pada lingkup materi
Geometri untuk kelas VIII SMP merupakan KD yang dapat dikembangkan
pembelajarannya sehingga berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Aktivitas pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga siswa dituntut
untuk berpikir kritis (critical thinking), mengaitkan satu konsep ke konsep
lain (transfer of knowledge), serta mampu menyelesaikan masalah (problem
solving).
Unit Pembelajaran Segiempat dan Segitiga memberikan contoh aktivitasaktivitas pembelajaran yang dapat Saudara gunakan di kelas atau Saudara
modifikasi disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik siswa Saudara.
Diharapkan akan lebih banyak lagi desain pembelajaran yang menuntun
siswa untuk berpikir tingkat tinggi.
Pada akhirnya, semoga unit pembelajaran ini memberikan manfaat bagi
peningkatan kompetensi guru sehingga pada muaranya akan meningkatkan
prestasi belajar siswa. Apabila Saudara memiliki pertanyaan, saran, atau
kritik terhadap unit pembelajaran ini, silakan menghubungi melalui surat
elektronik

ke

alamat

titik.sutanti@kemdikbud.go.id

atau

titik.sutanti@p4tkmatematika.org.
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UMPAN BALIK

Selamat, Saudara telah selesai mempelajari Unit Pembelajaran Segiempat dan
Segitiga. Unit pembelajaran ini menyajikan beberapa contoh aktivitas
pembelajaran yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi
menggunakan model-model pembelajaran yang disarankan pada Kurikulum
2013. Diharapkan, Saudara sebagai guru dapat dapat mengembangkan
aktivitas pembelajaran yang lebih baik lagi disesuaikan dengan kondisi siswa
di kelas menggunakan model-model pembelajaran yang disarankan, di
antaranya model discovery learning, model pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning), dan pembelajaran berbasis proyek (project based
learning).
Sebagai refleksi bagi Saudara dalam mempelajari unit pembelajaran, Saudara
dapat melakukan penilaian diri dengan beberapa pertanyaan, seperti:
1. Apa yang sudah saya pelajari?
2. Materi apa yang belum saya pahami?
3. Apakah semua materi sudah saya pahami dengan baik?
4. Kesulitan terbesar apa yang saya alami untuk memahami materi?
5. Apakah semua aktivitas sudah saya lakukan?
6. Apakah semua aktivitas dapat saya selesaikan?
7. Apakah manfaat pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya
dapatkan?
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PENGANTAR

Unit Lingkaran ini merupakan bagian dari Paket Unit Pembelajaran Geometri
Datar untuk jenjang SMP mata pelajaran matematika. Unit pembelajaran
Lingkaran ini disusun berdasarkan pemetaan Kompetensi Dasar dalam
Permendikbud No. 37 tahun 2018, analisis soal UN, serta keterkaitan dengan
Modul PKB yang telah digunakan pada program peningkatan kompetensi
guru pada tahun 2016 s.d. 2019.
Unit Pembelajaran ini terdiri atas dua submateri yaitu 1) sudut pusat, sudut
keliling, panjang busur, luas juring, dan hubungannya, 2) garis singgung
persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran.
Penjelasan

materi

diawali

dengan

pemberian

motivasi

melalui

penerapan/aplikasi materi dalam dunia nyata, serta soal UN dan
PISA/TIMSS. Sebagai bahan pembelajaran, diberikan contoh-contoh aktivitas
pembelajaran

yang

dapat

digunakan

atau

dimofikasi

guru

dalam

pembelajaran di kelas. Terdapat 3 aktivitas yaitu aktivitas tentang sudut
pusat dan sudut keliling, aktivitas tentang panjang busur dan luas juring,
serta aktivitas garis singgung persekutuan dua lingkaran. Aktivitas
Pembelajaran dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Sebagai
referensi dalam melakukan aktivitas pembelajaran, pada Unit ini disediakan
bahan bacaan.
Selain pengembangan aktivitas pembelajaran berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi, Saudara juga diharapkan memiliki kompetensi
mengembangkan penilaian berorientasi HOTS. Pada Unit ini diberikan contoh
pengembangan instrumen penilaian berorientasi HOTS.
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Unit Pembelajaran ini disusun sesuai hierarki tahapan berpikir siswa. Oleh
karena itu, diharapkan Saudara mempelajari Unit Pembelajaran ini secara
berurut dan tidak melompat-lompat. Untuk mengetahui kelemahan atau
kelebihan dari aktivitas pembelajaran yang dicontohkan, Saudara perlu
mempraktikkannya di kelas dan melakukan penilaian diri terhadap
pembelajaran yang dilakukan..
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.7

3.8

Menjelaskan sudut pusat,
sudut keliling, panjang
busur, dan luas juring
lingkaran, serta
hubungannya



Menjelaskan garis
singgung persekutuan
luar dan persekutuan
dalam dua lingkaran dan
cara melukisnya



Menjelaskan sudut pusat,
sudut keliling, panjang
busur, dan luas juring
lingkaran
Menjelaskan hubungan
antara sudut pusat, sudut
keliling, panjang busur, dan
luas juring lingkaran
Menjelaskan garis singgung
persekutuan luar dan
persekutuan dalam dua
lingkaran
melukis garis singgung
persekutuan dalam dan
persekutuan luar dua
lingkaran

VIII



Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
sudut pusat, sudut keliling,
panjang busur, dan luas
juring lingkaran

VIII



Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
garis singgung persekutuan
luar dan persekutuan
dalam dua lingkaran





KD KETERAMPILAN
4.7

4.8

Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
sudut pusat, sudut
keliling, panjang busur,
dan luas juring lingkaran,
serta hubungannya
Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
garis singgung
persekutuan luar dan
persekutuan dalam dua
lingkaran
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Kunci
3.7.1 Menjelaskan sudut pusat dan sudut keliling
3.7.2 Menjelaskan panjang busur dan luas juring lingkaran
3.7.3 Menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling
3.7.4 Menjelaskan hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas
juring lingkaran
3.8.1 Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam
dua lingkaran
3.8.2 Melukis garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung
persekutuan luar dua lingkaran
Indikator Kunci
4.7.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, dan hubungannya
4.8.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung
persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Dalam dunia nyata, kita banyak menggunakan lingkaran, misalnya pada roda
kendaraan, pada gir mesin-mesin, setir mobil, bentuk-bentuk lapangan
olahraga, dan sebagainya. Bahkan dalam dunia filsafat pun terdapat filosofi
bahwa hidup itu seperti roda, selalu berputar, kadang berada di atas kadang
berada di bawah sehingga kita tidak perlu sombong ketika berada di atas dan
tidak perlu terlalu sedih ketika berada di bawah. Begitu pentingnya lingkaran
dalam kehidupan kita sehingga salah satu penanda ikatan perkawinan juga
berupa lingkaran, yaitu cincin.
Pada sub unit ini, secara lebih khusus kita akan membahas tentang sudut
pusat dan sudut keliling, serta panjang busur dan luas juring. Selain itu juga
tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan
dalam dua lingkaran. Apa aplikasi kedua hal tersebut dalam kehidupan
sehari-hari? Mari kita simak contoh-contoh berikut.

A. Sudut Pusat, Sudut Keliling, Panjang Busur, dan Luas

Juring
Coba kita lihat ke sekeliling kita, adakah benda berbentuk lingkaran? Salah
satu dari kita mungkin menemukan jam dinding dengan jarum panjang dan
jarum pendek. Apakah Saudara memperhatikan bahwa kedua jarum tersebut
membentuk sudut dengan titik sudut di titik tengah jam? Pada pukul 09:00,
berapakah sudut yang terbentuk? Bagaimana dengan pukul 02:00?
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Kita beralih ke kasus yang lain. Pernahkan Saudara diminta memotong pizza
atau telur dadar untuk beberapa orang? Apa yang meyakinkan Saudara
bahwa Saudara telah membagi dengan adil? Apa tandanya?

Gambar 1 Contoh aplikasi sudut pusat
Sumber: tokopedia.com; bbc.com

Kedua contoh di atas merupakan contoh penerapan sudut pusat dalam
kehidupan sehari-hari. Besar sudut 90° yang dibentuk oleh jarum panjang
dan jarum pendek pada pukul 09:00 serta 60° pada pukul 02:00 adalah besar
sudut pusat pada jam dinding. Sedangkan untuk pemotongan telur dadar
atau pizza, besar sudut yang dibentuk adalah sudut pusat di mana supaya
dapat membagi adil maka sudut pusatnya haruslah mendekati sama.
Bagaimana dengan contoh penerapan sudut keliling dalam kehidupan seharihari? Cara kerja mesin mobil dapat menjadi contoh sudut keliling dalam
kehidupan sehari-hari. Apakah Saudara pernah mempelajari atau melihat
cara kerja mesin mobil? Kerja mesin menggunakan gerak naik turun piston
yang mengubah gerakan poros engkol (crankshaft) menjadi gerakan berputar
hingga mampu menggerakkan mobil. Sudut yang dibentuk antara batang
piston dengan poros engkol adalah sudut keliling.
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Gambar 2 Anatomi mesin mobil
Sumber: https://blog.mobilkamu.com/artikel/cara-kerja-mesin-mobil/

Secara ilustrasi sederhana, kerja mesin digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3 Ilustrasi kerja mesin mobil
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Sudut yang dibentuk batang piston dan crankshaft adalah sudut keliling. Pada
gambar 3 (ii), 𝐸𝐷 adalah batang piston dan 𝐷𝑂 merupakan crankshaft. Sudut
∠𝐸𝐷𝑂 merupakan sudut keliling.
Animasi dari kerja mesin dapat Saudara simak di http://gg.gg/kerjamesin.
Perhatikanlah pergerakan berputar crankshaft membentuk sudut keliling
dengan batang piston. Kapankah batang piston dan crackdhaft membentuk
sudut keliling? Mengapa demikian?
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B. Garis Singgung Persekutuan Dalam dan Garis Singgung

Persekutuan Luar
Pernahkah Saudara memperhatikan rantai sepeda yang menghubungkan
pedal dan as roda belakang? Apa saja komponen yang ada di sana? Ya, di sana
terdapat dua gir yang berbentuk lingkaran bergerigi yang dihubungkan oleh
rantai. Panjang rantai haruslah tepat, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu
longgar. Panjang rantai tersebut menunjukkan salah satu penerapan garis
singgung persekutuan luar dua lingkaran.
Pada mata pelajaran IPA, Saudara mempelajari tentang fenomena gerhana
bulan. Terdapat daerah umbra dan penumbra pada saat terjadinya gerhana
bulan. Bagaimana menentukan daerah umbra dan penumbra tersebut?
Perhatikan gambar gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2018
berikut ini. Saudara akan menemukan satu lagi penerapan garis singgung
persekutuan luar sekaligus persekutuan dalam pada penentuan daerah
umbra dan penumbra.

Gambar 4 Gerhana Bulan dan bagian-bagiannya
Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44966681
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Dengan mengetahui berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari materi
yang akan kita pelajari ini, diharapkan memberikan motivasi kepada Saudara
untuk mempelajari materi ini dengan lebih bersemangat lagi. Selain itu, pada
soal-soal evaluasi, materi ini juga diujikan, misalnya pada UN dan PISA
seperti dapat dilihat pada bab SOAL-SOAL UN/USBN.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal UN
Pada Ujian Nasional (UN) SMP mata pelajaran matematika tahun 2017, dan
2018, materi lingkaran keluar pada beberapa butir. Pada UN 2018 dengan
jelas menyebutkan KD dari butir tersebut yaitu KD 3.7 kelas VIII
“Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring
lingkaran, serta hubungannya”. Berikut ini contoh soal dari UN tahun 2017
dan 2018 materi lingkaran.
UN tahun 2017
No.

Soal

20

Keliling sebuah lingkaran adalah 31,4 cm. Luas lingkaran tersebut adalah …
(π =3,14).
A.
B.
C.
D.

78,5 cm2
62,8 cm2
314 cm2
628 cm2

Identifikasi
Level Kognitif

:

1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menentukan luas lingkaran

Diketahui

:

Keliling lingkaran dan nilai π

Ditanyakan

:

Luas lingkaran

Materi yang
dibutuhkan

:

Keliling dan luas lingkaran. Pada Permendikbud No.37 tahun
2018, materi ini masuk dalam KD 3.5 kelas VI sehingga untuk
tahun 2019 dan seterusnya tidak lagi dibelajarkan pada jenjang
SMP tetapi menjadi prasyarat materi lingkaran di SMP.
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No.
21

Soal
Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O!
Garis AB adalah ….
A.
B.
C.
D.

busur
jari-jari
apotema
tali busur

Identifikasi
Level Kognitif

:

1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menjelaskan unsur-unsur lingkaran

Diketahui

:

Gambar lingkaran dan ruas garis dalam lingkaran

Ditanyakan

:

Nama dari ruas garis tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Unsur-unsur lingkaran. Pada Permendikbud No.37 tahun 2018,
materi ini masuk dalam KD 3.4 kelas VI sehingga untuk tahun
2019 dan seterusnya tidak lagi dibelajarkan pada jenjang SMP
tetapi menjadi prasyarat materi lingkaran di SMP.

No.
22

Soal
Perhatikan
berikut!

gambar

lingkaran

berpusat

O

Besar ∠ AOB = 110° , besar ∠ BDC = ….
A.
B.
C.
D.

80°
70°
55°
35°

Identifikasi
Level Kognitif

:

1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menentukan sudut keliling jika sudut pusat diketahui

Diketahui

:

Sudut berpelurus dari sudut pusat yang berelasi dengan sudut
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keliling yang ditanyakan.
Ditanyakan

:

Besar sudut keliling

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Pada Permendikbud
No.37 tahun 2018, materi ini masuk dalam KD 3.7 kelas VIII
sehingga untuk UN tahun 2019 dan seterusnya masih mungkin
akan muncul soal dari KD ini.

No.

Soal

23

Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jari 21
m dan sudut pusat 120°. Pada sekeliling taman akan dipasang pagar
kawat 2 kali putaran. Minimal panjang kawat yang diperlukan adalah
22
… (π = 7 ).
A.
B.
C.
D.

44 meter
64 meter
86 meter
172 meter

Identifikasi
Level Kognitif

:

2 (Penerapan)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menentukan keliling dari suatu juring lingkaran

Diketahui

:

Juring lingkaran
𝑟 = 21 m
Sudut pusat = 120°

Ditanyakan

:

Keliling dari juring lingkaran

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan panjang busur dengan keliling lingkaran. Pada
Permendikbud No.37 tahun 2018, materi ini masuk dalam KD
3.7 kelas VIII sehingga untuk UN tahun 2019 dan seterusnya
masih mungkin akan muncul soal dari KD ini.
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UN tahun 2018
No.
30

Soal
Perhatikan gambar berikut!

Titik O adalah titik pusat lingkaran. Jika besar sudut BOC = 40° , besar sudut
ADB adalah ….
A.
B.
C.
D.

40°
50°
70°
80°

Identifikasi
Level Kognitif

:

1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menentukan sudut keliling jika sudut pusat diketahui

Diketahui

:

Sudut berpelurus dari sudut pusat yang berelasi dengan sudut
keliling yang ditanyakan.

Ditanyakan

:

Besar sudut keliling

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Pada Permendikbud
No.37 tahun 2018, materi ini masuk dalam KD 3.7 kelas VIII
sehingga untuk UN tahun 2019 dan seterusnya masih mungkin
akan muncul soal dari KD ini.
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B. Soal PISA dan TIMSS
Soal PISA tahun 2012
No.

Soal

Terjemahan:
BIANGLALA
Bianglala raksasa di tepi sungai seperti gambar dan diagram berikut.
---gambar & diagram bianglala---
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Bianglala memiliki diameter luar 140 meter dan ketinggian 150 meter di
atas permukaan sungai. Ia berputar dengan arah seperti tanda panah.
Pertanyaan 2: Bianglala
Bianglala berputar dengan kecepatan tetap. Bianglala berputar penuh satu
putaran dalam 40 menit.
John mulai naik bianglala di titik P.
Di manakah posisi John setelah setengah jam?
A. di R
B. antara R dan S
C. di S
D. antara S dan P
Identifikasi
Level Kognitif

:

2 (Penerapan)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menentukan panjang busur lingkaran

Diketahui

:

Posisi titik awal
Waktu tempuh untuk 1 keliling lingkaran= 40 menit

Ditanyakan

:

Posisi titik setelah setengah jam (30 menit)

Materi yang
dibutuhkan

:

Panjang busur lingkaran dan keliling lingkaran
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No.

Soal

123

Terjemahan:
PINTU PUTAR
Suatu pintu putar termasuk tiga daun sayap/pintu yang berputar dalam
ruang berbentuk melingkar. Diameter dalam dari ruang pintu ini adalah
2 meter (200 centimeter). Tiga sayap pintu membagi ruang pintu
menjadi tiga juring yang sama besar. Denah berikut menunjukan sayap
pintu putar dalam tiga posisi berbeda dilihat dari atas.

Pertanyaan 1: Pintu Putar
Berapakah ukuran, dalam derajat, sudut yang dibentuk oleh dua sayap
pintu?

Besar sudut: …………… °
Pertanyaan 2:
Bukaan
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dua

pintu

(busur

putus-putus

pada
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gambar)berukuran sama. Jika bukaan ini terlalu lebar, pintu putar tidak
dapat memberikan ruang tertutup dan udara dapat keluar masuk
dengan bebas antara pintu masuk dan pintu keluar, menyebabkan
kehilangan atau memperoleh panas yang tidak diinginkan. Hal ini
ditunjukkan pada gambar di samping.
Berapakah panjang maksimum busur (dalam centimetes) yang dapat
dimiliki masing-masing bukaan, sehingga udara tidak pernah mengalir
dengan bebas di antara pintu masuk dan pintu keluar?

Panjang busur maksimum: ………………………… cm

Pertanyaan 3:
Pintu dapat berputar penuh 4 kali putaran dalam 1 menit. Tiap bagian
pintu dapat memuat maksimal 2 orang. Berapa banyak maksimal orang
yang dapat memasuki gedung melalui pintu putar dalam 30 menit?
A. 60
B. 180
C. 240
D. 720

Identifikasi
Level
Kognitif

: Pertanyaan 1: Level Kognitif 1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
Pertanyaan 2: Level Kognitif 3 (Penalaran)
Pertanyaan 3: Level Kognitif 3 (Penalaran)

Indikator

: Menentukan sudut pusat lingkaran lingkaran; menyelesaikan

yang

masalah yang berkaitan dengan panjang busur lingkaran;

bersesuaia

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat

n
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lingkaran.
Diketahui

: Sebuah pintu putar dengan 3 sayap pintu yang membagi lingkaran
menjadi 3 sama besar.
Masing2 ruang dapat berisi maksimum 2 orang.
Pintu putar dapat berputar penuh sebanyak 4 kali dalam 1 menit.

Ditanyaka
n

: Pertanyaan 1: besar sudut antara dua sayap pintu
Pertanyaan 2: besar bukaan pintu maksimal supaya tidak ada angin
yang menembus pintu masuk ke pintu keluar
Pertanyaan 3: Banyak maksimal orang yang dapat memasuki gedung
melalui pintu putar dalam waktu 30 menit.

Materi
yang
dibutuhka
n
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: Hubungan sudut pusat dan panjang busur lingkaran.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Pada bagian sebelumnya telah kita lihat beberapa penerapan dalam
kehidupan sehari-hari terkait sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas
juring, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan
luar dua lingkaran. Contoh soal UN dan PISA terkait materi tersebut juga
telah kita simak bersama. Untuk dapat menyelesaikan permasalahanpermasalah tersebut, kita perlu memiliki kompetensi memahami sudut pusat,
sudut keliling, panjang busur, dan luas juring, dan menjelaskan hubungannya.
Selain itu juga terdapat kompetensi yang perlu dikuasai siswa SMP yaitu
memahami garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung
persekutuan luar serta mampu melukisnya. Untuk mencapai kompetensi
yang diharapkan, Aktivitas-Aktivitas di bawah ini dapat digunakan dalam
pembelajaran di kelas.
Aktivitas Pembelajaran akan dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu
kelompok ‘Sudut Pusat, Sudut Keliling, Panjang Busur, dan Luas Juring, serta
hubungannya’ dan Kelompok ‘Garis Singgung Persekutuan Dalam dan Garis
Singgung Persekutuan Luas Dua Lingkaran’.

Aktivitas 1 Sudut Pusat dan Sudut Keliling
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menjelaskan tentang
sudut pusat dan sudut keliling lingkaran serta
menemukan hubungan besar sudut pusat dan sudut
keliling

IPK

: 3.7.1. Menjelaskan sudut pusat dan sudut keliling
3.7.3 Menemukan hubungan besar sudut pusat
dengan sudut keliling

Estimasi Waktu

: … menit
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Model Pembelajaran : Discovery learning
Langkah pembelajaran:
1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pada pemberian rangsangan ini, guru dapat mereview kembali materi kelas
VI KD 3.4 tentang unsur-unsur lingkaran dan KD 3.5 tentang keliling dan luas
lingkaran. Berikanlah gambar lingkaran beserta unsur-unsurnya di papan
tulis, selain itu, berikanlah kepada siswa LKPD 1.1. yang berisi gambar
lingkaran dan unsur-unsurnya. Secara klasikal, mintalah siswa menyebutkan
masing-masing unsur tersebut. Selanjutnya, siswa diminta menuliskan dalam
LKPD-nya masing-masing.
Pada LKPD 1.1. terdapat unsur lingkaran yang belum dipelajari ketika SD
yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Mintalah siswa mengamati posisi titik
sudut dan kaki-kaki sudutnya.
2. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)
Pada aktivitas ini, mintalah siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang
unsur lingkaran yang belum mereka ketahui. Arahkan siswa untuk
menanyakan definisi dan hubungannya. Pada tahap ini diharapkan muncul
pernyataan masalah yaitu: “apakah yang dimaksud sudut pusat dan sudut
keliling? Bagaimana hubungan besar sudut pusat dengan sudut keliling yang
menghadap busur yang sama?”
3. Data collection (pengumpulan data)
Untuk menemukan definisi sudut pusat dan sudut keliling, mintalah siswa
mengamati titik sudut dan kaki sudut dari masing-masing. Untuk
menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, mintalah siswa
melukis sudut pusat dengan besar tertentu, selanjutnya minta siswa
membuat sudut kelilingnya dan mengukur besarnya menggunakan busur
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derajat. Buatlah setidaknya 5 ukuran sudut pusat. Gunakan LKPD 1.2 atau
guru dapat memodifikasi sesuai kebutuhan (misal, gambar sudut telah
disediakan).
4. Data processing (pengolahan data)
Pada tahap ini, minta siswa untuk menganalisis besar sudut pusat dan sudut
keliling dari lima contoh yang telah dibuat. Mintalah siswa memprediksi
hubungan sudut pusat dengan sudut keliling.
5. Verification (pembuktian)
Sebagai verifikasi dari prediksinya, minta siswa untuk membuktikan
prediksinya secara aljabar yaitu dengan membuat dua segitiga sama kaki
dengan salah satu sisinya adalah kaki sudut keliling dan dua sisi yang lain
adalah jari-jari. Gunakan sifat segitiga yaitu jumlah sudutnya 180° dan sudut
lingkaran penuh 360°. Buktikan bahwa prediksi siswa tentang hubungan
besar sudut pusat dan sudut keliling adalah benar.
6. Generalization (penarikan simpulan)
Dari hasil pengolahan data dan verifikasi yang telah dilakukan, minta siswa
untuk menarik simpulan dari aktivitas 1 ini.
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Aktivitas 2 Panjang Busur dan Luas Juring Lingkaran
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menjelaskan tentang
panjang busur dan luas juring lingkaran serta
menemukan hubungan keduanya

IPK

: 3.7.2. Menjelaskan panjang busur dan luas juring
lingkaran
3.7.4 Menemukan hubungan sdut pusat, panjang
busur, dan luas juring lingkaran

Estimasi Waktu

: … menit

Model Pembelajaran : Discovery learning
Langkah pembelajaran:
1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pada pemberian rangsangan ini, guru dapat menampilkan gambar sudut
pusat suatu lingkaran yang diambil dari Aktivitas 1. Kemudian, tanyakan
kepada siswa menghadap busur apakah sudut tersebut, disebut apakah
daerah yang dibatasi kaki sudut pusat dan busur yang dihadapnya? Adakah
hubungan dari besar sudut pusat dengan panjang busur lingkaran? Adakah
hubungan dari besar sudut pusat dengan luas juring lingkaran? Bagaimana
hubungan panjang busur dengan luas juring lingkaran?
2. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)
Pada aktivitas ini, guru dapat menanyakan kepada siswa masalah apa yang
akan kita pelajari hari ini. Diharapkan dapat muncul pernyataan bahwa kita
akan mencari hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring
lingkaran.
3. Data collection (pengumpulan data)
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Sebagai

proses

pengumpulan

data,

siswa

diminta

untuk

melihat

perbandingan besar sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring.
Berikan juring lingkaran dari sudut-sudut 90°, 120°, dan 180°.
4. Data processing (pengolahan data)
Pada tahap ini, minta siswa mengamati dan memprediksi hubungan dari
sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring lingkaran.
5. Verification (pembuktian)
Sebagai verifikasi dari prediksinya, minta siswa untuk membuktikan dengan
sampel-sampel sudut yang lain.
6. Generalization (penarikan simpulan)
Dari hasil pengolahan data dan verifikasi yang telah dilakukan, minta siswa
untuk menarik simpulan dari aktivitas 2 ini.

Aktivitas 3 Garis Singgung Persekutuan Luar dan Garis Singgung
Persekutuan Dalam Dua Lingkaran
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menjelaskan tentang
panjang busur dan luas juring lingkaran serta
menemukan hubungan keduanya

IPK

:

3.8.1 Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam
dua lingkaran
3.8.2 Melukis garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung
persekutuan luar dua lingkaran
Estimasi Waktu

: … menit

Model Pembelajaran : Problem Based Learning (sintaks menurut Modul
Materi Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP tahun 2018)
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Langkah pembelajaran:
1. Klarifikasi masalah
Berikan kepada siswa permasalahan terkait garis singgung persekutuan dua
lingkaran. Berikan pertanyaan terkait berapa panjang garis singgung
persekutuan tersebut. Berikan pula pertanyaan terkait bagaimana cara
melukisnya?
Permasalahan:
Pada pelajaran IPA, ketika membahas tentang gerhana bulan, Jose
diminta guru untuk menentukan daerah umbra dan penumbra. Guru
menyediakan gambar model matahari, bumi, dan bulan yang terletak
pada satu garis lurus.

Bantulah Jose untuk menentukan daerah umbra dan penumbra dengan
melukis garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan
dalamnya.

Aktivitas 3 ini dilakukan dengan didampingi LKPD 3 Garis Singgung
Persekutuan Luar dan Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran.
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2. Brainstorming
Berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mengeluarkan pendapat,
mengklarifikasi, dan sebagainya terkait permasalahan yang diberikan.
3. Pengumpulan informasi dan data
Siswa melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dari berbagai
sumber. Guru memberikan bimbingan.
4. Berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian
masalah
Siswa berdiskusi dalam kelompok tentang penyelesaian permasalahan yang
diberikan serta menyiapkan presentasi hasil.
5. Presentasi hasil penyelesaian masalah
Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalahnya dan menerima
masukan, pendapat, dan pertanyaan dari siswa atau kelompok lain.
6. Refleksi
Siswa dengan bimbingan guru merefleksikan hasil penyelesaian masalah dan
mengambil simpulan dari aktivitas hari ini.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1.1
Unsur-Unsur Lingkaran
Nama
:…
Tujuan
: setelah mengerjakan LKPD ini, siswa dapat mengingat
kembali tentang unsur-unsur lingkaran
Petunjuk
:
 Ingatlah kembali materi unsur-unsur lingkaran yang pernah kamu
pelajari di SD
 Tuliskan unsur lingkaran sesuai nama yang diberikan
Tuliskan nama-nama unsur lingkaran berikut!

Unsur

lingkaran

yang

berupa

garis/ruas garis
𝑂𝑃
𝐴𝐵
𝐶𝐷
𝑂𝐹

luasan

: ….
: ….
: ….
: ….

Unsur lingkaran
kurva lengkung
̂
𝐺𝐻
: ….
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Unsur lingkaran yang berupa
bidang 𝑂𝑀𝑁
bidang 𝐶𝐸𝐷𝐹𝐶

yang

berupa

: ….
: ….

Unsur lingkaran berupa sudut
∠𝐵𝑂𝑃 : ….
∠𝐵𝐺𝑃 : ….
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Lembar Kerja Peserta Didik 1.2
Hubungan Sudut Pusat dan Sudut Keliling
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menganalisis dan

menemukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap
busur yang sama.
Alat dan bahan


penggaris



jangka



busur derajat



kertas dan pensil

Petunjuk

:

:



Kerjakan LKPD 1.2. ini secara berkelompok.



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.
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I.

Mendefinisikan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran

Perhatikan sudut pusat ∠𝐵𝐴𝐶
Titik sudutnya berada di
lingkaran
Kaki-kaki sudutnya berupa
lingkaran

Perhatikan sudut keliling ∠𝐵𝐷𝐶
... Titik sudutnya berada di
lingkaran
… Kaki-kaki sudutnya berupa
lingkaran

...
…

Setelah mengisi tabel di atas, susunlah definisi sudut pusat dan sudut keliling
lingkaran!
Sudut pusat lingkaran adalah ….

Sudut keliling lingkaran adalah ….

II.

Menganalisis dan menemukan hubungan besar sudut pusat dan sudut
keliling yang mengadap busur yang sama
1. Lukislah 5 lingkaran dengan jangka
2. Buatlah sudut pusat pada masing-masing lingkaran dengan besar
sudut pusat 40° , 50° , 60°, 100° , dan 180°
3. Buatlah sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan
busur sudut pusat pada no.2
4. Ukurlah besar sudut keliling tersebut
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5. Lengkapi tabel berikut pada kolom gambar lingkaran dan besar sudut
keliling. Kolom prediksi hubungan akan diisi setelah kolom besar
sudut keliling terisi semua.

No.

Gambar lingkaran

Besar sudut
pusat

1)

40°

2)

50°

3)

60°

4)

100°

5)

180°

Besar sudut
keliling

Prediksi hubungan sudut
pusat & sudut keliling yg
menghadap busur yang
sama

6. Perhatikan kolom besar sudut pusat dan besar sudut keliling.
Analisislah apa hubungan dari keduanya. Kemudian tuliskan prediksi
hubungan tersebut pada kolom prediksi.
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7. Ujilah

prediksimu

dengan

pembuktian

secara

matematis

menggunakan perhitungan aljabar. Berikut ini bisa kamu gunakan
sebagai contoh.

Misal kita buat ruas garis 𝐴𝐷 sehingga terbentuk 2 segitiga. Segitiga
apa yang terbentuk? Dengan menggunakan aturan jumlah sudut
dalam segitiga dan sudut satu putaran lingkaran, buktikan prediksimu
tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap
busur yang sama. Tuliskan proses pengerjaanmu pada kolom berikut.
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8. Berdasarkan prediksi dan pengujian yang telah kamu lakukan,
rumuskan simpulan hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling
yang menghadap busur yang sama. Tulis simpulanmu dalam kolom
berikut.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring
Lingkaran
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menganalisis dan

menemukan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran.
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 2. ini secara berkelompok.



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.

1. Perhatikan gambar-gambar lingkaran dan lengkapilah tabel berikut.

No
.

Gambar Lingkaran

1.
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Besa
r
sudu
t
pusat

Perbandinga
n sudut pusat
dengan sudut
lingkaran

Perbandinga
n luas juring
lingkaran
dangan luas
lingkaran

Perbandinga
n panjang
busur
lingkaran
dengan
keliling
lingkaran
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No
.

Gambar Lingkaran

Besa
r
sudu
t
pusat

Perbandinga
n sudut pusat
dengan sudut
lingkaran

Perbandinga
n luas juring
lingkaran
dangan luas
lingkaran

Perbandinga
n panjang
busur
lingkaran
dengan
keliling
lingkaran

2.

3.

2. Setelah melengkapi tabel di atas, perhatikanlah pada tiga kolom terakhir.
Bagaimana perbandingannya? Analisislah hubungan ketiganya dan
tuliskan pada kolom berikut.
Pada lingkaran 𝑂 dengan jari-jari 𝑟, keliling 𝐾, dan luas daerah
lingkaran 𝐿, jika besar sudut pusat adalah 𝛼, maka
Panjang busur yang menghadap α = ….
Luas juring lingkaran dengan sudut pusat α = ….

141

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Garis Singgung Persekutuan Luar dan Garis Singgung
Persekutuan Dalam Dua Lingkaran
Nama Kelompok

:…

Nama Anggota Kelompok:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Tujuan

: melalui aktivitas ini, siswa dapat menjelaskan garis singgung

persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, serta
menjelaskan cara melukisnya.
Petunjuk

:



Kerjakan LKPD 3 ini secara berkelompok.



Cermati pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan teliti.



Analisislah jawabanmu dan tariklah simpulan dari hasil analisismu.



Presentasikan hasil diskusi kelompokmu.

Perhatikan permasalahan berikut.
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Pada pelajaran IPA, ketika membahas tentang gerhana bulan, Jose
diminta guru untuk menentukan daerah umbra dan penumbra. Guru
menyediakan gambar model matahari, bumi, dan bulan yang terletak
pada satu garis lurus.

Bantulah Jose untuk menentukan daerah umbra dan penumbra dengan
melukis garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan
dalamnya.

1. Diskusikanlah dengan kelompokmu apa yang dimaksud dengan garis
singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua
lingkaran. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut.
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2. Carilah di berbagai sumber cara melukis garis singgung persekutuan luar
lingkaran. Diskusikan dengan kelompokmu mengapa memerlukan
langkah-langkah tersebut. Tuliskan dan berikan penjelasan alasan
masing-masing langkah pada kolom berikut.
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3. Carilah di berbagai sumber cara melukis garis singgung persekutuan luar
lingkaran. Diskusikan dengan kelompokmu mengapa memerlukan
langkah-langkah tersebut. Tuliskan dan berikan penjelasan alasan
masing-masing langkah pada kolom berikut.
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4. Bantulah Jose menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru IPA-nya.
Gambarlah garis singgung persekutuan dua lingkaran dan tentukan
daerah umbra dan penumbra dari model gerhana bulan berikut.
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C. Bahan Bacaan
Sebagai salah satu referensi, Saudara dapat membaca Modul Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan mata pelajaran matematika Sekolah Menengah
Pertama

(SMP)

terintegrasi

penguatan

pendidikan

karakter

dan

pengembangan soal, Kelompok Kompetensi F Profesional: Geometri 1,
penulis Al Krismanto, dkk, yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Untuk Unit
Pembelajaran Lingkaran dengan KD 3.7. Menjelaskan sudut pusat, sudut
keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya; KD 3.8.
Menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua
lingkaran dan cara melukisnya; KD 4.7. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring
lingkaran, serta hubungannya; dan KD 4.8. menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam
dua lingkaran; Saudara dapat membaca Uraian Materi pada Kegiatan
Pembelajaran 4: Lingkaran dari Modul tersebut.
Berikut ini Bahan Bacaan yang Penulis susun dari berbagai sumber, termasuk
dari Modul PKB Kelompok Kompetensi F Profesional: Geometri 1 tersebut.

Pengertian Lingkaran dan Unsur-Unsurnya
Lingkaran adalah kedudukan titik-titik (himpunan
semua titik) yang berjarak sama dengan suatu titik
tertentu. Titik tertetu tersebut dinamakan pusat
lingkaran dan jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik
pada lingkaran disebut jari-jari/radius. Nama lingkaran
Gambar 5 Lingkaran

biasanya berdasar pada titik pusatnya. Pada Gambar 5,

titik 𝐴 adalah pusat lingkaran sehingga lingkaran tersebut disimbolkan
dengan ⊙ 𝐴. Ruas garis 𝐴𝐵 merupakan jari-jari lingkaran, biasa disimbolkan
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dengan 𝑟 dari kata radius. Jari-jari juga dapat berarti jarak pusat lingkaran
dengan setiap titik pada lingkaran.
Pada lingkaran terdapat unsur-unsur yang berupa titik, ruas garis, kurva
lengkung, maupun bidang. Unsur lingkaran yang berupa titik adalah pusat
lingkaran. Unsur lingkaran yang berupa ruas garis adalah:
1.

Jari-jari, yaitu ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik
pada lingkaran. Jari-jari juga berarti jarak pusat lingkaran terhadap setiap titik pada
lingkaram

2.

Tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran

3.

Diameter, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan
melalui pusat lingkaran, atau tali busur yang melalui pusat lingkaran.

4.

Apotema, yaitu ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan tali busur
dan tegak lurus dengan tali busur. Apotema juga berarti jarak pusat lingkaran
dengan tali busur.

Unsur lingkaran yang berupa kurva lengkung:
1.

Busur lingkaran, yaitu kurva lengkung yang berimpit pada lingkaran. Jika busur
lingkaran panjangnya kurang dari setengah lingkaran maka dinamakan busur
kecil/busur minor. Sebaliknya jika panjangnya lebih dari setengah lingkaran,
dinamakan busur besar/busur mayor.

2.

Lingkaran.

Unsur lingkaran yang berupa bidang atau luasan:
1.

Juring lingkaran atau sektor lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari
dan busur lingkaran antara dua jari-jari tersebut.

2.

Tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya.

3.

Daerah lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh lingkaran, atau daerah di dalam
lingkaran.

Penjelasan

di

atas,

diharapkan

dapat

membantu

menyelesaikan LKPD 1.1 tentang unsur-unsur lingkaran.
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Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran
Perhatikan gambar berikut.

Gambar 6. Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Pada Gambar 6, titik 𝐴 adalah pusat lingkaran. Dengan pusat lingkaran
sebagai titik sudut, maka sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari sebagai
kaki-kaki sudutnya dinamakan sudut pusat. Dengan demikian, ∠𝐶𝐴𝐵 adalah
sudut pusat lingkaran 𝐴. Besar ∠𝐶𝐴𝐵 atau biasa disimbolkan 𝑚∠𝐶𝐴𝐵 = 𝛼°.
̂.
∠𝐶𝐴𝐵 menghadap busur 𝐵𝐶
Sementara itu, titik 𝐷 terletak pada lingkaran. Setiap sudut dengan sebuah
titik pada lingkaran sebagai titik sudut dan kaki-kaki sudutnya adalah
talibusur dinamakan sudut keliling. Dengan demikian, ∠𝐶𝐷𝐵 adalah sudut
̂.
keliling. Besar sudut 𝑚∠𝐶𝐷𝐵 = 𝛽. ∠𝐶𝐷𝐵 menghadap busur 𝐵𝐶
Teorema:

Jika dalam sebuah lingkaran terdapat sudut pusat dan sudut

keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat dua kali
besar sudut keliling.
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Perhatikan gambar di atas. Garis tengah membagi dua sudut pusat APB dan
sudut keliling ATC. Dari pembagian tersebut, terbentuk PAT dan PBT,
keduanya sama kaki karena dua sisi masing-masing segitiga adalah jari-jari
lingkaran.
Diperoleh:

mAPC= mPAT + mPTA (sifat sudut luar segitiga)
= 2 mPTA

……….. (i)

mBPC = mPBT + mPTB (sifat sudut luar segitiga)
= 2 mPTB

……….. (ii)

Dari (i) dan (ii): mAPC+ mBPC = 2 mPTA + 2 mPTB
mAPB = 2  (mPTA + mPTB)
= 2 mATB
Sudut pusat APB besarnya dua kali sudut keliling ATB, di mana keduanya
̂.
menghadap busur yang sama yaitu 𝐴𝐵

Busur dan Juring Lingkaran
Busur dan juring lingkaran telah didefinisikan pada bagian Lingkaran dan
Unsur-Unsurnya. Mari kita perhatikan kembali gambar berikut.

Gambar 7. Juring-Juring Lingkaran
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Daerah lingkaran pada Gambar 7 (i) memuat dua juring lingkaran, yaitu
juring (kecil) PAB dan juring (besar) PACB. Juring (kecil) PAB digambarkan
terpisah pada gambar (i.a). Juring (besar) PACB digambarkan terpisah pada
gambar (i.b). Tampak bahwa juring lingkaran terkait langsung dengan sudut
pusat lingkarannya. Perbandingan sudut pusat lingkaran dengan sudut satu
lingkaran penuh (360°) sebanding dengan perbandingan luas juring dengan
luas lingkaran. Begitupun perbandingan panjang busur dengan keliling
lingkaran sebanding dengan perbandingan sudut pusat dengan 360°.

Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran
Garis singgung lingkaran merupakan garis yang menyinggung atau melalui
tepat satu titik pada lingkaran.

Gambar 8. Garis singgung dan bukan garis singgung

Pada gambar 8 di atas, garis 𝑔 merupakan garis singgung lingkaran karena
menyinggung lingkaran di satu titik. Sedangkan garis ℎ bukan merupakan
garis singgung lingkaran karena memotong lingkaran di dua titik.
Apabila suatu garis menyinggung dua lingkaran, maka garis tersebut
dinamakan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Terdapat dua macam
garis singgung persekutuan dua lingkaran yaitu garis singggung persekutuan
luar dan garis singgung persekutuan dalam. Jika garis singgungnya
memotong garis pusat di antara kedua pusat lingkaran, garis singgungnya
dinamakan garis singgung persekutuan dalam. Jika memotong
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di

perpanjangan garis pusat, garis singgungnya dinamakan garis singgung
persekutuan luar.
Perhatikan gambar berikut. Pada Gambar 9 (i), (ii), (iii), garis 𝑙 adalah garis
singgung persekutuan dua lingkaran 𝑃1 dan 𝑃2 . Garis s merupakan garis
singgung persekutuan dua lingkaran jika garis itu sekaligus menyinggung
kedua lingkaran. Di kedua titik singgungnya, garis s tegak lurus terhadap jarijari yang melalui titik singgung masing-masing.

Gambar 9. Garis singgung persekutuan dua lingkaran

Pada gambar (i) – (iii) ruas-ruas garis singgungnya digambar lebih tebal
dari pada garis-garis pemuat ruas garis singgungnya.
Panjang ruas garis singgung persekutuan adalah sama dengan jarak antara
kedua titik singgungnya. Pada gambar-gambar tersebut:
1. Ruas garis singgung persekutuan luarnya AB dan CD .
2. Ruas garis singgung persekutuan dalamnya EF dan GH .
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3. Ruas garis singgung persekutuan luarnya AB dan CD .
4. Garis singgung persekutuan dalamnya garis d.
5. Ruas garis singgungnya persekutuan luarnya AB dan CD
6. Garis singgungnya persekutuan dalamnya tidak ada.
7. Garis singgung persekutuannya garis s.
Pada pembahasan berikutnya, panjang ruas garis singgung persekutuan
dalam dilambangkan dengan d (satuan), panjang ruas garis singgung
persekutuan luar dilambangkan dengan 𝑙, jarak antara kedua pusat p, Jarijarinya masing-masing R dan r.
1. Garis singgung persekutuan luar.
Dari

P1

ditarik

garis

sejajar CD

memotong P2D di E. Akibatnya antara
lain P1EP2 siku-siku, P1E =CD = 𝑙,
dan EP = r (Mengapa?). Maka P2E=R–r.
Selanjutnya P1EP2 siku-siku di E.
Dengan menggunakan rumusdalam teorema Pythagoras diperoleh:
𝑝2 = 𝑙 2 + (𝑅 − 𝑟)2 ⇔ 𝑙 2 = 𝑝2 − (𝑅 − 𝑟)2 ⟹ 𝑙 = √(𝑝2 − (𝑅 − 𝑟)2
2. Garis singgung persekutuan dalam.
Perhatikan gambar berikut.
̅̅̅̅
Dari P1 ditarik garis sejajar 𝐸𝐹
memotong perpanjangan ̅̅̅̅̅
𝑃2 𝐹 di K.
Akibatnya antara lain P1K P2
siku-siku, P1K =EF = d, dan FK = r
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(Mengapa?). Maka P2K = R + r.
Selanjutnya P1KP2 siku-siku di K.
Dengan menggunakan rumusdalam teorema Pythagoras diperoleh:
𝑝2 = 𝑑 2 + (𝑅 + 𝑟)2 ⇔ 𝑑 2 = 𝑝2 − (𝑅 + 𝑟)2 ⟹ 𝑑 = √𝑝2 − (𝑅 + 𝑟)2
Bagaimana cara melukis garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan
luar lingkaran? Saudara dapat mencari referensi dari berbagai sumber, salah
satunya pada Buku Siswa kelas VIII Semester 2 terbitan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Berikan alasan mengapa tahapan-tahapan
tersebut diperlukan. Saudara dapat menyampaikan alasannya pada LKPD 3.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Kita telah melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dan membaca bahan
bacaan sebagai sumber belajar jika diperlukan. Dengan demikian, kita
diharapkan telah dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan di awal Unit
ini. Pada bab ini akan dibahas soal-soal UN yang telah dimunculkan pada
awal Unit ini.
1. UN tahun 2017 no. 22
Perhatikan
berikut!

gambar

lingkaran

berpusat

O

Besar ∠ AOB = 110° , besar ∠ BDC = ….
A.
B.
C.
D.

80°
70°
55°
35°

Pembahasan:
Soal tersebut dapat diselesaikan dengan konsep hubungan sudut pusat dan
sudut keliling yang menghadap busur yang sama. ∠𝐵𝐷𝐶 merupakan sudut
keliling. Sudut pusat yang menghadap busur 𝐵𝐶 adalah ∠𝐵𝑂𝐶 yang
merupakan sudut berpelurus dengan ∠𝐴𝑂𝐵. Dengan demikian ∠𝐵𝑂𝐶 =
180° − ∠𝐴𝑂𝐵. Berdasar hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang
1

menghadap busur yang sama, maka ∠𝐵𝐷𝐶 = 2 ∠𝐵𝑂𝐶.
2. UN tahun 2017 no. 23
Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jari 21 m dan
sudut pusat 120°. Pada sekeliling taman akan dipasang pagar kawat 2 kali
putaran. Minimal panjang kawat yang diperlukan adalah … (π =

22
7

).
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A.
B.
C.
D.

44 meter
64 meter
86 meter
172 meter

Pembahasan:
Soal tersebut dapat diselesaikan dengan konsep panjang busur. Keliling
juring lingkaran adalah panjang busur yang menghadap sudut pusat
ditambah 2× jari-jari. Karena sudut pusat juring tersebut 120° maka panjang
busurnya adalah

120°
360°

× 2𝜋𝑟. Setelah ditemukan panjang busurnya, kita

jumlahkan kelilingnya.
3. UN tahun 2018 no 30
Perhatikan gambar berikut!

Titik 𝑂 adalah titik pusat lingkaran. Jika besar sudut 𝐵𝑂𝐶 = 40° , besar sudut 𝐴𝐷𝐵
adalah ….
A.
B.
C.
D.

40°
50°
70°
80°

Pembahasan:
Soal tersebut dapat diselesaikan dengan konsep hubungan sudut pusat dan
sudut keliling yang menghadap busur yang sama. ∠𝐴𝐷𝐵 merupakan sudut
keliling yang menghadap busur 𝐴𝐵. Sudut pusat yang menghadap busur 𝐴𝐵
adalah ∠𝐴𝑂𝐵 yang merupakan sudut berpelurus dengan ∠𝐵𝑂𝐶. Dengan
demikian ∠𝐴𝑂𝐵 = 180° − ∠𝐵𝑂𝐶. Berdasar hubungan sudut pusat dan sudut
1

keliling yang menghadap busur yang sama, maka ∠𝐴𝐷𝐵 = 2 ∠𝐴𝑂𝐵.
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4. Soal PISA Ferris Wheel
BIANGLALA
Bianglala raksasa di tepi sungai seperti gambar dan diagram berikut.

Bianglala memiliki diameter luar 140 meter dan ketinggian 150 meter di atas
permukaan sungai. Ia berputar dengan arah seperti tanda panah.
Pertanyaan 2: Bianglala
Bianglala berputar dengan kecepatan tetap. Bianglala berputar penuh satu putaran
dalam 40 menit.
John mulai naik bianglala di titik P.
Di manakah posisi John setelah setengah jam?
A. di R
B. antara R dan S
C. di S
D. antara S dan P

Pembahasan:
Soal PISA ini merupakan penerapan konsep panjang busur lingkaran. Satu
putaran penuh bianglala sama dengan satu keliling lingkaran. Satu keliling
lingkaran ditempuh dalam waktu 40 menit. Pertanyaannya berapa panjang
busur setelah 30 menit. Maka dapat kita selesaikan dengan perbandingan
30
40

3

× 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 = 4 𝑘𝑒𝑙𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛. Jika posisi awal di P, maka
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setelah berputar ¾ keliling lingkaran searah tanda panah, maka posisi akhir
John dapat ditemukan.
5. Soal PISA: Revolving Door (Pintu Putar)
PINTU PUTAR
Suatu pintu putar termasuk tiga daun sayap/pintu yang berputar dalam ruang
berbentuk melingkar. Diameter dalam dari ruang pintu ini adalah 2 meter (200
centimeter). Tiga sayap pintu membagi ruang pintu menjadi tiga juring yang sama
besar. Denah berikut menunjukan sayap pintu putar dalam tiga posisi berbeda
dilihat dari atas.

Pertanyaan 1: Pintu Putar
Berapakah ukuran, dalam derajat, sudut yang dibentuk oleh dua sayap pintu?
Besar sudut: …………… °

Pembahasan:
Pertanyaan 1 Soal PISA Revolving Door ini merupakan pengetahuan tentang
sudut pusat lingkaran. Karena membagi tiga sama besar maka besar sudut
360°
pusat yang dibentuk oleh dua sayap pintu adalah 3 = 120°.
Pertanyaan 2:
Bukaan
dua
pintu
(busur
putus-putus
pada
gambar)berukuran sama. Jika bukaan ini terlalu lebar,
pintu putar tidak dapat memberikan ruang tertutup dan
udara dapat keluar masuk dengan bebas antara pintu
masuk dan pintu keluar, menyebabkan kehilangan atau
peroleh panas yang tidak diinginkan.Hal ini ditunjukkan
pada gambar di samping.
Berapakah panjang maksimum busur (dalam centimetes)
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yang dapat dimiliki masing-masing bukaan, sehingga udara tidak pernah mengalir
dengan bebas di antara pintu masuk dan pintu keluar?
Panjang busur maksimum: ………………………… cm

Pembahasan:
Pertanyaan 2 Soal PISA Revolving Door ini merupakan pertanyaan yang
memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa perlu menalar
dengan menganalisis lebar bukaan dengan perputaran masing-masing sayap.
Karena terdapat 3 sayap, sebut saja sayap 1, 2, dan 3, serta 2 bukaan pintu
yaitu pintu masuk dan pintu keluar, dan supaya tidak ada aliran angin yang
masuk dari bukaan masuk ke bukaan keluar, maka:
Jika sayap 1 bergerak membuka celah pintu masuk,
maka sayap 2 harus bergerak meninggalkan pintu
keluar. Jika sayap 3 sampai pada pintu keluar, maka
sayap 1 harus menutup pintu masuk. Jika sayap 2
sampai pada pintu masuk, maka sayap 3 harus
menutup pintu keluar. Dengan demikian, jarak
antara awal pintu masuk dengan akhir pintu keluar
atau awal pintu keluar dengan akhir pintu masuk
adalah sebesar busur dari satu ruang pintu. Sehingga,
dinding selain bukaan pintu adalah 2× panjang busur
ruang pintu. Karena terdapat 2 bukaan pintu, maka
panjang busur maksimal masing-masing bukaan adalah ½ × panjang busur ruang
1
1
pintu = × keliling lingkaran. Diketahui jari-jari lingkaran 100 cm, maka panjang
2

3

1
2

1
3

busur masing-masing bukaan adalah × × 2 × 3,14 × 100 =

314
3

= 104,33 cm

Pertanyaan 3:
Pintu dapat berputar penuh 4 kali putaran dalam 1 menit. Tiap bagian pintu dapat
memuat maksimal 2 orang. Berapa banyak maksimal orang yang dapat memasuki
gedung melalui pintu putar dalam 30 menit?
A. 60
B. 180
C. 240
D. 720

Pembahasan:
Pertanyaan 3 Soal PISA Revolving Door ini merupakan soal yang juga
memerlukan penalaran. Tiap ruang pintu dapat memuat 2 orang dan tiap
menit dapat berputar 4 kali putaran. Karena tiap ruang dapat memuat 2
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orang maka sekali putaran 6 orang dapat melewati pintu tersebut. Dalam 1
menit dapat mengasilkan 4 kali putaran, sehingga dapat melewatkan 4× 6
orang=24 orang/menit. Dalam waktu 30 menit, banyak orang yang dapat
melewati pintu tersebut = 30× 24=720 orang.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan
kemunculan indikator, maka diperlukan suatu penilaian. Penilaian HOTS
adalah penilaian yang menggunakan instrumen penilaian di mana pada
penyelesaian soal memerlukan keterampilan berpikir ringkat tinggi. Dalam
menyusun instrumen penilaian, terlebih dahulu kita perlu membuat kisi-kisi
soalnya, selanjutnya menuliskan butir soal sesuai kisi-kisi pada kartu soal.
Berikut ini contoh pengembangan soal HOTS pada materi Lingkaran.
KISI-KISI SOAL HOTS
No.
1.

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Level
Materi
Indikator Soal
Materi
Kognitif
Geometri Lingkaran Diberikan
Penalaran
4.8.
permasalahan
Menyelesaikan
3 kaleng
masalah yang
minuman
berkaitan
yang akan
dengan garis
dibalut
singgung
dengan
plastik.
persekutuan
Diketahui
luar dan
panjang
persekutuan
diameter
dalam dua
kaleng
lingkaran
minuman dan
ditanyakan
panjang
plastik
minimal yang
diperlukan.
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Bentuk
Soal
Uraian

Unit Pembelajaran
Lingkaran

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VIII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

: Matematika

Nama Penyusun

: Titik Sutanti

KOMPETENSI
DASAR
4.8
Menyelesaika
n masalah
yang
berkaitan
dengan garis
singgung
persekutuan
luar dan
persekutuan
dalam dua
lingkaran

Pengetahuan
/
Pemahaman

Buku Sumber
:

Penalara
n

x

RUMUSAN BUTIR SOAL
Suatu toko akan mengemas minuman kaleng untuk harga
promo dengan menyatukan tiga kaleng minuman menjadi
Nomor
Soal
1

satu dengan dibalut plastik wrap. Diameter kaleng minuman
7 cm.
a.

Bagaimana cara toko tersebut mengemas minuman
kaleng tersebut?

b.

Berapa panjang minimum plastik wrap yang dibutuhkan
untuk membalut tiap tiga kaleng tersebut?

LINGKUP
MATERI
Geometri

c.

Model manakah yang lebih menguntungkan?

Alternatif jawaban:

MATERI

a.

Lingkaran
INDIKATOR
SOAL
Diberikan
permasalahan
3 kaleng
minuman
yang akan
dibalut
dengan
plastik.
Diketahui
panjang
diameter
kaleng

Aplikas
i

Model pengemasan yang mungkin:

1.

Model 1

2.

Model 2

Kunci
Jawaban

b.

Panjang minimum plastik wrap yang digunakan untuk
model 1 jika kita lihat adalah 2 kali setengah keliling
lingkaran dan 4 kali panjang diameter = keliling
lingkaran

+

4diameter

=

𝜋𝑑 + 4𝑑 = (

22
7

× 7) +

(4 × 7) = 22 + 28 = 50 cm
Panjang minimum plastik wrap yang digunakan untuk
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minuman dan
ditanyakan
panjang
plastik
minimal yang
diperlukan.

model 2 jika kita lihat adalah 3 kali 1/3 keliling lingkaran
dan 3 kali panjang diameter = keliling lingkaran +
3diameter

=

22

πd + 3d = ( 7 × 7) + (3 × 7) = 22 +

21 = 43 cm
c.

Model 2 memerlukan panjang plastik yang lebih sedikit
dari model 1 sehingga model 2 lebih efisien bahan dan
lebih menguntungkan.

Contoh Pedoman Pensekoran:
Pertanyaan
a.
(Skor max:
2)

b.
(Skor max:
4)

c.
(Skor max:
2)
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Kriteria
Siswa menemukan dua alternatif
pengemasan dan sesuai
Siswa menemukan satu alternatif
pengemasan dan sesuai
Siswa tidak dapat menemukan
alternatif pengemasan
Siswa menemukan unsur lingkaran
yang menyusun satu kali balutan
dan sesuai
Siswa menemukan unsur lingkaran
yang menyusun satu kali balutan
tetapi tidak sesuai
Siswa
menyusun
kalimat
matematika (simbol/rumus) dengan
sesuai
Siswa
menyusun
kalimat
matematika (simbol/rumus) tetapi
tidak sesuai
Siswa menghitung panjang plastik
pembungkus model 1 dengan tepat
Siswa menghitung panjang plastik
pembungkus model 1 tetapi kurang
tepat
Siswa menghitung panjang plastik
pembungkus model 2 dengan tepat
Siswa menghitung panjang plastik
pembungkus model 2 tetapi kurang
tepat
Siswa menyimpulkan model yang
paling menguntungkan disertai
alasan yang tepat
Siswa menyimpulkan model yang
paling menguntungkan namun
tidak disertai alasan
Siswa menyimpulkan model yang
paling
menguntungkan
tetapi
kurang tepat
Siswa tidak mengambil kesimpulan

Skor
2
1
0
1

0

1

0

1
0

1
0

2

1

0

0

Unit Pembelajaran
Lingkaran

KESIMPULAN

Kompetensi Dasar Materi Lingkaran pada lingkup materi Geometri untuk
kelas VIII SMP merupakan KD yang dapat dikembangkan pembelajarannya
sehingga berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Aktivitas
pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga siswa dituntut untuk
berpikir kritis (critical thinking), mengaitkan satu konsep ke konsep lain
(transfer of knowledge), serta mampu menyelesaikan masalah (problem
solving).
Unit Pembelajaran Lingkaran memberikan contoh aktivitas-aktivitas
pembelajaran yang dapat Saudara gunakan di kelas atau Saudara modifikasi
disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik siswa Saudara.
Diharapkan akan lebih banyak lagi desain pembelajaran yang menuntun
siswa untuk berpikir tingkat tinggi.
Pada akhirnya, semoga Unit Pembelajaran ini memberikan manfaat bagi
peningkatan kompetensi guru sehingga pada muaranya akan meningkatkan
prestasi belajar siswa. Apabila Saudara memiliki pertanyaan, saran, atau
kritik terhadap Unit pembelajaran ini, silakan menghubungi melalui surat
elektronik

ke

alamat

titik.sutanti@kemdikbud.go.id

atau

titik.sutanti@p4tkmatematika.org.
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UMPAN BALIK

Selamat, Saudara telah selesai mempelajari Unit Pembelajaran Lingkaran.
Unit Pembelajaran ini menyajikan beberapa contoh aktivitas pembelajaran
yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi menggunakan modelmodel pembelajaran yang disarankan pada Kurikulum 2013. Diharapkan,
Saudara sebagai guru dapat dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran
yang lebih baik lagi disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas menggunakan
model-model pembelajaran yang disarankan, di antaranya model discovery
learning, model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning),
dan pembelajaran berbasis proyek (project based learning).
Sebagai refleksi bagi Saudara dalam mempelajari unit pembelajaran, Saudara
dapat melakukan penilaian diri dengan beberapa pertanyaan, seperti 1) apa
yang sudah saya pelajari, 2) materi apa yang belum saya pahami, 3) apakah
semua materi sudah saya pahami dengan baik, 4) kesulitan terbesar apa yang
saya alami untuk memahami materi, 5) apakah semua aktivitas sudah saya
lakukan, 6) apakah semua aktivitas dapat saya selesaikan, 7) apakah manfaat
pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya dapatkan.

164

Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Geometri Datar

PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran Geometri Datar ini terdiri atas 2 unit pembelajaran,
yaitu Unit Pembelajaran Segiempat dan Segitiga dan Unit Pembelajaran
Lingkaran. Saudara telah mempelajari dua Unit Pembelajaran tersebut yang
masing-masing terdiri atas aplikasi kompetensi dasar (KD) dalam dunia
nyata, soal-soal UN, PISA, dan atau TIMSS yang terkait dengan KD, aktivitasaktivitas pembelajaran disertai lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat
Saudara adopsi atau adaptasi untuk pembelajaran di kelas. Untuk mengukur
ketercapaian KD sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir tingkat
tinggi siswa, Saudara diharapkan dapat mengembangkan soal-soal yang
berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada masing-masing Unit
Pembelajaran telah diberikan contoh pengembangan soal berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Pada akhirnya, diharapkan Paket Unit Pembelajaran Geometri Datar ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan keprofesian guru melalui peningkatan
kompetensi pembelajaran menjadi lebih berorientasi pada pengembangan
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Pada muaranya nanti diharapkan
generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad
ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan komunikatif.
Segala saran demi perbaikan Paket Unit Pembelajaran Geometri Datar ini
dapat dikirimkan melalui surat elektronik ke alamat penulis, yaitu
titik.sutanti@kemdikbud.go.id atau titik.sutanti@p4tkmatematika.org.
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