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1.	 Mengidentifikasi,	mendeskripsikan,	menjelaskan	sifat	atau	karaketristik	benda	dengan	permukaan	yang	kongruen	
atau	sebangun	berdasarkan	hasil	pengamatan.

2.	 Membuat	model,	menggambar	atau	melukis,	dan	menentukan	bangun-bangun	datar	yang	kongruen	atau	sebangun	
dengan	berbagai	cara	dan	posisi.

3.	 Menguji	dua	segitiga	sebangun	dan	dua	segitiga	kongruen.
4.	 Menentukan	panjang	sisi,	besar	sudut,	atau	unsur	lainnya	berkaitan	dengan	bangun	datar	yang	kongruen	atau	

sebangun	dan	menyelesaikan	permasalahan	nyata	yang	terkait	dengan	konsep	kekongruenan	dan	kesebangunan.

P
B 

engalaman
elajar

	 Coba	 amatilah	 pigura	 foto	 presiden	 RI	 dan	 wakilnya	
yang	 ada	 di	 kelasmu.	 Apakah	 bentuk	 dan	 ukurannya	 sama?	
Bagaimana	 pigura	 tersebut	 dibanding	 pigura	 lukisan	 atau	
dibanding	 dengan	 papan	 tulis	 yang	 ada	 di	 kelasmu,	 apakah	
sebangun?
	 Pernahkah	kamu	membayangkan	bagaimana	memperkira-
kan	 ukuran	 tinggi	 pohon,	 tiang	 bendera,	 atau	 gedung	 tanpa	
harus	 mengukurnya	 secara	 langsung?	 Bagaimana	 mengukur	
lebar	 sungai	 atau	 danau	 tanpa	 harus	 mengukurnya	 secara	 
langsung?	 Semua	 itu	 merupakan	 beberapa	 contoh	 manfaat	 
konsep	 kekongruenan	 dan	 kesebangunan	 geometri	 dalam	 ke-
hidupan	sehari-hari.
	 Nah,	masalah-masalah	tersebut	di	atas	dapat	diselesaikan	
dengan	 konsep	 kekongruenan	 dan	 kesebangunan.	 Konsep	 ini	
akan	kita	pelajari	bersama	dalam	Bab	IV	ini.

Kekongruenan dan 
Kesebangunan

Bab  IV

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

3.6	 Menjelaskan	dan	menentukan	kesebangunan	
dan	kekongruenan	antarbangun	datar.

4.6  Menyelesaikan	masalah	yang	berkaitan	
dengan	kesebangunan	dan	kekongruenan	
antarbangun	datar.

K
D 

ompetensi
asar

• Kongruen
• Faktor	Skala
• Sebangun

K ata Kunci
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P
K 

eta
onsep

Syarat Kekongruenan 
Bangun Datar

Kekongruenan 
Segitiga

Syarat Kekongruenan 
Segitiga

Syarat Kesebangunan 
Bangun Datar

Kesebangunan 
Segitiga

Syarat Kesebangunan 
Segitiga

Syarat: 
Sisi      
Sisi     
Sisi

Syarat: 
Sudut      
Sudut    

Sisi

Syarat: 
Sisi      

Sudut     
Sisi

Syarat: 
Sudut      

Sisi     
Sudut

1.  Perbandingan Sisi-sisi 
yang Bersesuaian Senilai               

2.  Dua Pasang Sudut yang 
Bersesuaian Sama Besar

Kekongruenan dan Kesebangunan        
Bangun Datar

Menghitung Panjang Sisi dan Besar Sudut dari Segitiga-
segitiga Sebangun dan Kongruen
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   Thales merupakan salah seorang filsuf Yunani 
yang hidup pada abad ke-6 SM. Ia (624-546 SM) 
lahir di kota Miletus. Awalnya, Thales adalah seorang 
pedagang, profesi yang membuatnya sering melakukan 
perjalanan. Kondisi kota Miletos yang cukup makmur 
memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi 
waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala 
sesuatu yang ada di sekitar mereka, sehingga banyak para 
filsuf Yunani pertama yang lahir di tempat ini. Pemikiran 
Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama 
karena ia mencoba menjelaskan dunia dan gejala-
gejala di dalamnya dengan menggunakan rasio manusia 
dan tidak bergantung pada mitos yang berkembang di 
masyarakat. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari Tujuh 
Orang Bijaksana (dalam bahasa Yunani disebut dengan 
hoi	 hepta	 sophio), yang oleh Aristoteles diberi gelar 
'filsuf yang pertama'.  

   Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, 
astronomi, dan politik. Pada bidang matematika, Thales 
mengungkapkan salah satu gagasan yang cukup fenomenal, 

yakni di bidang kesebangunan. Diceritakan bahwa dia dapat menghitung tinggi piramida dengan 
menggunakan bantuan dari bayangan suatu tongkat. Thales menggunakan kenyataan bahwa 
segitiga yang dibentuk oleh piramida dan bayangannya sebangun dengan segitiga kecil yang 
dibentuk oleh tongkat dan bayangannya. Dengan menggunakan perbandingan kesebangunan 
dua segitiga itu ia dapat memperkirakan tinggi dari piramida tersebut.
 Selain itu, dia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian Thales 
menjadi terkenal setelah dia berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 
28 Mei atau 30 September tahun 609 SM. Dia dapat melakukan prediksi tersebut karena dia 
telah mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak tahun 747 SM. 
Thales tidak meninggalkan cukup bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikirannya 
didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales 
adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Oleh 
karena itu, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam (natural	philosophy).

Sumber:	www.wikipedia.com	dan	Ensiklopedia	Matematika,	2013)

Hikmah yang bisa diambil
1. Thales adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dia selalu 

memikirkan setiap kejadian alam yang ada di sekitarnya dan mencari tahu penyebabnya. 
Ia mencoba memprediksi gerhana matahari dengan menggunakan ilmu pengetahuan 
yang telah dia pelajari tanpa bersandar pada mitos yang ada.

2. Tidak mudah puas terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga terus berfikir 
melakukan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru. Hal ini bisa kita lihat dari 
gagasannya dalam mengukur tinggi piramida tanpa perlu mengukur secara langsung, 
tapi dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan dari bayangan suatu tongkat dan 
konsep kesebangunan yang dikemukakannya. 

3. Matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang menyeramkan 
seperti dikatakan sebagian orang. Karena telah banyak sejarah yang menceritakan 
tentang peran matematika dalam memajukan peradaban manusia, salah satunya adalah 
konsep kesebangunan dari Thales yang berguna dalam kehidupan manusia saat ini.

Thales

Sumber:	www.windows2universe.org
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Kekongruenan Bangun Datar4.1 

Pertanyaan
    Penting

Bagaimana  kamu dapat mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen?

 Supaya kamu dapat mengetahui dan memahami jawaban pertanyaan diatas 
silakan amati gambar-gambar di bawah ini dengan seksama.

Kegiatan 1 Mengidentifikasi Dua Benda Kongruen atau Tidak

Ayo Kita Amati

Coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama.

(a) Dua gambar mobil yang kongruen  (b) Dua gambar mobil yang tidak kongruen

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.1 Sepasang mobil kongruen dan tidak kongruen

Perhatikan pula pasangan di bawah ini dengan teliti.

(a) Dua gambar kursi yang kongruen   (b) Dua gambar kursi yang tidak kongruen

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.2 Sepasang kursi kongruen dan tidak kongruen
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(a) Lima gambar pensil yang kongruen   (b) Dua gambar pensil tidak kongruen

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.3 Pensil-pensil yang kongruen dan tidak kongruen

Coba kamu amati pula Gambar 4.4 dan 4.5 di bawah ini.

40 cm

60 cm

40 cm

60 cm

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.4 Dua pigura lukisan yang kongruen

40 cm

30 cm 80 cm

40 cm

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.5 Dua pigura lukisan yang tidak kongruen

Ayo Kita
    Menalar

Gunakan Kalimatmu Sendiri

Setelah mengamati Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.5, menurutmu mengapa 
dua bangun atau lebih dikatakan kongruen?
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Ayo Kita
    Berbagi

Coba carilah contoh lainnya di sekitarmu. Kemudian diskusikan dengan temanmu 
dan paparkan hasil Kegiatan 1 dari kelompokmu ini kepada teman sekelasmu.

Kegiatan 2 Menemukan Konsep Dua Bangun Kongruen

Perhatikanlah beberapa pasangan bangun berikut ini.

3 cm

3 cm

 (a) Dua persegi panjang kongruen    (b) Dua persegi kongruen

 (c) Tiga bintang kongruen      (d) Tiga tabung kongruen

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.6 Pasangan bangun yang kongruen

Gambar di bawah ini adalah contoh pasangan bangun tidak kongruen.

3 cm

3 cm

 (a) Dua persegi panjang tidak kongruen   (b) Dua segi empat tidak kongruen
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 (c) Dua bintang tidak kongruen     (d) Dua tabung tidak kongruen

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar 4.7 Pasangan bangun yang tidak kongruen

Ayo Kita
    Menalar

Diskusikan dengan kelompokmu, lalu paparkan hasilnya kepada teman-teman 
sekelasmu. 

1. Mengapa bangun-bangun pada Gambar 4.6 kongruen, tetapi bangun-bangun 
pada Gambar 4.7 tidak kongruen?

2. Syarat apakah yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada Gambar 4.6 yang tidak 
dipenuhi oleh bangun-bangun pada Gambar 4.7? 

Kegiatan 3 Mendapatkan Dua Bangun Kongruen dengan Translasi

Ayo Kita
    Mencoba

Perhatikanlah bangun di bawah ini.

A

D

B

C

E F

H G

Gambar 4.8

1. Salinlah persegi panjang ABCD pada Gambar 4.8 pada kertas lain kemudian 
guntinglah.
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2. Geser (tranlasikan) persegi panjang ABCD yang kamu buat tadi sehingga titik A 
berimpit dengan E, dan titik B berhimpit dengan titik F. Apa yang terjadi dengan 
titik-titik lain?

3. Apakah persegi panjang ABCD tepat menempati (menutupi) persegi panjang 
EFGH?

 Jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik 
persegi panjang EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen 
dengan persegi panjang EFGH.

Bangun ABCD kongruen dengan EFGH disimbolkan dengan ABCD ≅ EFGH.

Kegiatan 4 Mendapatkan Dua Bangun Kongruen dengan Rotasi

Ayo Kita
    Mencoba

Lakukan kegiatan di bawah ini bersama temanmu.

Perhatikan bangun di bawah ini.

T

W V

U

P Q

RS

     Gambar 4.9

1. Jiplaklah bangun trapesium PQRS (lihat Gambar 4.9) pada kertas lain lalu 
guntinglah. 

2. Putarlahlah (rotasikan) trapesium yang kamu buat dan geserlah menuju trapesium 
TUVW.

 Apakah trapesium PQRS tepat menempati trapesium TUVW? 

 Jika benar, maka PQRS ≅ TUVW.
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Ayo Kita
    Berbagi

 Berdasarkan Kegiatan 3 dan 4 yang sudah kamu kerjakan bersama temanmu,  
diskusikan dengan temanmu hubungan transformasi dengan bangun yang kongruen. 
Silakan paparkan kepada teman sekelasmu.

Kegiatan 5 Syarat Dua Bangun Segi Banyak (Poligon) Kongruen

Perhatikan bangun di bawah ini.

B

A

D
C

P

Q

R
S

Gambar 4.10

1. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut-
sudut segi empat ABCD dan segi empat 
PQRS. Tuliskan pada Gambar 4.10.

2. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. 
Bagaimana panjang sisi-sisi yang 
bersesuaian tersebut?

3. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian. 
Bagaimana besar sudut-sudut yang 
bersesuaian tersebut?

4. Apakah kedua bangun itu kongruen? Jelaskan.

5. Menurut kamu, apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak (poligon) 
kongruen? Jelaskan.

6. Carilah benda-benda di sekitarmu yang permukaannya kongruen. Selidikilah 
apakah syarat-syarat yang kamu berikan untuk dua bangun kongruen terpenuhi?

Ayo Kita
    Simpulkan

Berdasarkan Kegiatan 5, kesimpulan yang kamu peroleh adalah:

Dua bangun segi banyak (poligon) dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, 
yaitu:

1. ...  

2. ...  
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Ayo Kita
    Menalar

Apakah jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang sudah menjamin dua bangun 
kongruen?
Apakah jika sudut-sudut yang bersesuaian sama sudah menjamin dua bangun kongruen? 

Syarat Dua Bangun Datar KongruenMateri Esensi 4.1

Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen.
Dua bangun segi banyak (poligon) dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu: 
(i) sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan
(ii) sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.

A

J

D

M

C

L

B

K

sisi	AB	dan	JK
sisi	yang	bersesuaian

∠D	 dan	∠M	 adalah	 sudut	
yang	bersesuaian

   Sudut-sudut yang bersesuaian:
            ∠A dan ∠J  →  m∠A = m∠J
            ∠B dan ∠K →  m∠B = m∠K
            ∠C dan ∠L →  m∠C = m∠L
            ∠D dan ∠M → m∠D = m∠M
           Sisi-sisi yang bersesuaian:
            AB dan JK  → AB = JK
            BC dan KL  → BC = KL
            CD dan LM → CD = LM  
            DA dan MJ  → DA = MJ

 Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun 
ABCD dan JKLM kongruen, dinotasikan dengan ABCD ≅ JKLM.
 Jika bangun ABCD dan JKLM  tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka 
bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen, dinotasikan dengan ABCD ≅ JKLM.

Catatan:
 Ketika menyatakan dua bangun kongruen sebaiknya dinyatakan berdasarkan 
titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan, contohnya:

 ABCD   ≅ JKLM  atau    BADC   ≅  KJML     atau       CDAB   ≅  LMJK
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Contoh 1 Menentukan Sisi-sisi dan Sudut-sudut yang Bersesuaian

Segi empat ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan 
sudut-sudut yang bersesuaian

A

D

W

Z Y

X

C

B

Alternatif Penyelesaian: 

Sisi-sisi yang bersesuaian:     Sudut-sudut yang bersesuaian:

 AB  dan WX         ∠A dan ∠W

 BC  dan XY         ∠B dan ∠X 

 CD  dan YZ         ∠C dan ∠Y

 DA  dan ZW          ∠D	dan ∠Z

Contoh 2 Mengidentifikasi Dua Bangun Kongruen

8

8

8

8

(c)

8 8

8

(a)

8

(b)

9 9

9

9

Manakah persegi di atas yang kongruen? Jelaskan.
Alternatif Penyelesaian: 

Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu: 

(i) sudut-sudut	yang	bersesuaian	sama	besar

 Setiap persegi mempunyai empat sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang 
bersesuaian pada persegi (a), (b) dan (c) besarnya pasti sama.
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(ii) sisi-sisi	yang	bersesuaian	sama	panjang

 Persegi (a) dan persegi (b)

 Panjang setiap sisi persegi (a) adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi (b) adalah 
9 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi (a) dan (b) tidak sama panjang.

 Persegi (b) dan persegi (c)

 Panjang setiap sisi persegi (b) adalah 9 cm. Panjang setiap sisi persegi (c) 
adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi (b) dan (c) tidak sama 
panjang.

 Persegi (a) dan persegi (c)

 Panjang setiap sisi persegi (a) adalah 8 cm. Panjang setiap sisi persegi (c) 
adalah 8 cm. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian persegi (a) dan (c) sama panjang.

Berdasarkan (i) dan (ii) di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi (a) dan (c).

Contoh 3 Menentukan Panjang Sisi dan Besar Sudut yang Belum Diketahui

Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini.

A

D C
x

B
40 cm

21 cm
P

SR

x

Q

15 cm

16 cm

a. Jika panjang sisi AB = 40 cm, BC = 21 cm, RS = 16 cm, dan PS = 15 cm, tentukan 
panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR.

b. Jika besar ∠A = 60o, ∠B = 40o. Berapakah besar ∠R dan ∠S?
  (selanjutnya, besar ∠A ditulis dengan m∠A, seperti yang sudah kamu kenal di 

kelas 7 dan 8)

Alternatif Penyelesaian: 

Diketahui:  bangun ABCD ≅ PQRS, berarti 

• sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang

• sudut-sudut yang bersesuaian sama besar

a. Untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dulu sisi-
sisi yang bersesuaian yaitu:
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AB	dengan PQ →	AB	=	PQ

BC dengan	QR	→	BC	=	QR

DC	dengan	SR	→	DC	=	SR

AD	dengan	PS	→	AD	=	PS

menentukan sisi-sisi yang bersesuaian

 (mengapa bukan AB = SR? Jelaskan)

 Dengan demikian, jika AB = 40 cm, BC = 21 cm, RS = 16 cm, dan PS = 15 cm

 maka:

 AD = PS = 15 cm

 DC = SR = 16 cm

 QR = BC = 21 cm

 PQ = AB = 40  cm

b. Untuk menentukan m∠R dan m∠S, tentukan terlebih dulu sudut-sudut yang 
bersesuaian yaitu:

∠A = ∠P  →  m∠A = m∠P   

∠B = ∠Q  →  m∠B = m∠Q     

∠C = ∠R  →  m∠C = m∠R	    

∠D = ∠S	 →  m∠D	= m∠S	  

menentukan sudut-sudut  yang bersesuaian

 

 Dengan demikian, jika m∠A = 60o, m∠B = 40o maka: 

 m∠P = m∠A = 60o dan   (Mengapa	bukan	m∠P	=	m∠B?	Jelaskan)

 m∠Q = m∠B = 40o    (Mengapa	bukan	m∠Q	=	m∠A?	Jelaskan)

 m∠R + m∠Q = 180o    (Mengapa?	Ingat	pelajaran	kelas	VII) 

 m∠R       = 180o – m∠Q

 m∠R       = 180o – 40o

 m∠R     = 140o

 m∠S	    = 180o – m∠P    (Mengapa?	Ingat	pelajaran	kelas	VII)

 m∠S      = 180o – 60o

 m∠S      = 120o

 Jadi m∠R = 140o dan m∠S = 120o.
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Ayo Kita
    Tinjau Ulang

Manakah pasangan bangun berikut ini yang kongruen dan tidak kongruen? Jelaskan.

4 cm 4 cm

(a)

4 cm
4 cm

(b)

Kekongruenan Bangun DatarLatihan 4.1

1. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen?

 

(a)

(f)

(b)

(g)

(c)

(h)

(d)

(i)

(e)

(j)

2. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen?

  

 

       (a)        (b)      (c)          (d)          (e)      (f)         (g)          (h)         (i)

 Sumber:	www.edapoenya.files.wordpress.com
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3. Apakah menurutmu pensil warna pada gambar di 
samping  ini kongruen? Jelaskan. 

4. Tuliskan pasangan bangun yang kongruen.

   A                    B             C              D                E                F              G               H

       I              J                   K                L                  M              N            O 

  Tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut, digeser (translasi), diputar 
(rotasi), atau gabungannya?

5. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-
sudut yang bersesuaian.

B

A

C

M

N

O

M

N

O

P

A

B

C

D

(i) (ii)

D

E F

A

B C

A B

CD

J K

LM
(iii) (iv)

J

K

L

MN

S

R

Q

V T

P
Q

RS

T

W
V

Z Y

X

(v) (vi)

Sumber:	www.kameradroid.com
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6. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan.

5 cm

50o

(a)

5,5 cm

50o

(b)

5 cm

130o

(c)

7. Diketahui trapesium ABCD dan 
trapesium FEHG adalah kongruen.

 Jika panjang sisi AD = 12 cm,
 DC = 13 cm dan EF = 22 cm maka 

tentukan panjang EH.

8. Perhatikan gambar berikut ini.

 

135o

135o

75o

u

v

80o

Jika dua gambar di samping kongruen, 
tentukan nilai u dan v pada gambar tersebut.

9. Perhatikan  dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen berikut ini.

A

5 m5 m

5 m
4 m 4 m

4 m8 m

J
B

N K

L

C

M

D

E

a. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian.
b. Tentukan sudut-sudut yang bersesuaian.
c. Berapa panjang KJ, KL, dan LM?
d. Berapa keliling dan luas JKLMN jika jarak J ke LM adalah 7 m?

D

A B E F22 cm

13 cm

12 cm

GHC
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10. Analisis Kesalahan

 6

6

6 6

6 6

6 6

Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang 
salah berikut.

“Kedua bangun di samping mempunyai 
empat sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian  
sama panjang, jadi kedua bangun tersebut 
kongruen”

11. Benar atau Salah

 A

D C

140o

B Trapesium pada gambar di samping ini kongruen.

 Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. 
Jelaskan.

 Besar ∠Z = 140o

 Besar ∠C = 40o

 Sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB

 

Y

XW
40o

90o

Z

Keliling bangun ABCD sama dengan keliling 
WXYZ.

 Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas 
WXYZ.

12. Bernalar

 

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Gambar di samping menunjukkan dua 
cara menggambar satu garis untuk 
membagi persegi panjang menjadi dua 
bangun yang kongruen. Gambarkan 
tiga cara lainnya.

13. Berpikir Kritis

 Apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? 
 Apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen?
 Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawabanmu.
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14. Berpikir Kritis

 Berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk 
membentuk segitiga samasisi yang ukurannya lebih besar dari segitiga sama sisi 
semula? Demikian juga, berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan 
untuk menghasilkan persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi semula? 
Dapatkah hasil ini diperluas untuk segi-n beraturan yang lain? Jelaskan alasanmu. 
Harus ditambah berapa banyak segi-n beraturan lagi supaya tetap jadi segi-n?

Kekongruenan Dua Segitiga4.2 

Pertanyaan
    Penting

 Berdasarkan Subbab 4.1, dua bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi-sisi 
yang bersesuaian adalah sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama. 
Sehingga, dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian 
sama panjang dan ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar. 

 Apakah perlu diuji keenam pasang unsur tersebut untuk menentukan dua segitiga 
kongruen atau tidak? Atau ada alternatif lain untuk menguji kekongruenan dua segitiga?

 Untuk mengetahui jawabannya coba lakukan kegiatan-kegiatan berikut ini 
dengan teman sekelompokmu.

Kegiatan 1 Menguji Kekongruenan Segitiga dengan Kriteria Sisi – Sisi – Sisi

Sediakan alat dan bahan sebagai berikut:

 - Selembar kertas (kertas berpetak akan lebih memudahkan)
 - Pensil
 - Batang lidi
 - Penggaris
 - Gunting
 - Busur derajat

Lakukan kegiatan berikut ini.

1. Potonglah batang lidi menjadi 3 potong dengan ukuran-ukuran yang bisa dibentuk 
menjadi segitiga (ingat kembali tentang syarat panjang sisi segitiga di kelas VII). 
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Misalnya: 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Kemudian bentuklah ketiga potongan lidi 
tersebut menjadi segitiga. 

2. Salinlah segitiga yang terbentuk tersebut pada selembar kertas.

3. Ukurlah besar tiap-tiap sudut pada segitiga itu dengan busur.

4. Lakukan lagi langkah 1 sampai 3 oleh anggota lain di kelompokmu (dengan 
ukuran potongan lidi yang sama dengan di langkah 1).

5. Bandingkan dengan segitiga yang dihasilkan temanmu. Apakah kamu 
mendapatkan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar?

6. Atau gunting salah satu dari gambar segitiga tersebut kemudian tempelkan pada 
segitiga satunya, apakah kedua segitiga itu tepat saling menutupi?

7. Menurutmu, apakah kedua segitiga tersebut kongruen? Jelaskan.
 Tuliskan kesimpulanmu.

 Alternatif  kegiatan pada Kegiatan 1 ini dapat juga kamu lakukan kegiatan di 
bawah ini:

Sediakan alat dan bahan sebagai berikut:

 - Selembar kertas 
 - Pensil
 - Penggaris
 - Busur derajat
 - Jangka dan gunting

Lakukan kegiatan berikut ini.

1. Gambarlah ΔABC dan ΔDEF dengan panjang sisi AB = DE, BC = EF, dan             
AC = DF  pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut. (lihat gambar)

a) Gambarlah garis k sebarang pada selembar kertas.

b) Pada garis k, buatlah segmen garis AB dan DE, dengan AB = DE.

c) Dengan menggunakan jangka, lukislah dua busur lingkaran masing-masing 
berpusat di A dan D, dengan jari-jari sama.

d) Dengan menggunakan jangka, lukislah dua busur lingkaran masing-masing 
berpusat di B dan E, dengan jari-jari sama. (jari-jari tidak harus sama dengan 
jari-jari pada langkah c)
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e) Beri label titik C dan F pada perpotongan kedua busur lingkaran di atas. 
Hubungkan titik C dengan A dan B maka terbentuklah ΔABC. Hubungkan 
titik F dengan D dan E maka terbentuklah ΔDEF.

 Apakah kamu memperoleh panjang AB = DE, BC = EF, dan AC = DF?

A B D E
k

C F

2. Guntinglah ΔDEF	dan tumpukkan di atas ΔABC, apakah kedua segitiga tersebut 
kongruen? Jelaskan.

3. Untuk memastikan jawaban kamu pada no. 2, ukurlah sudut-sudut yang 
bersesuaian. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Berikan 
penjelasan.

Ayo Kita
    Simpulkan

Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?

Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ...

Kegiatan 2 Menguji Kekongruenan Segitiga dengan Kriteria Sisi – Sudut – Sisi

Sediakan alat sebagai berikut.
 - Selembar kertas    - Gunting
 - Pensil      - Busur
 - Penggaris 

Lakukan kegiatan berikut ini.

1. Gambarlah ΔABC	dan ΔDEF	dengan panjang sisi AB = DE, m∠A = m∠D, dan 
AC = DF  pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut: (lihat gambar)
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a) Gambarlah garis k sebarang pada selembar kertas.

b) Pada garis k, buatlah segmen garis AB dan DE, dengan AB = DE.

c) Buatlah garis p melalui titik A dan buatlah garis n melalui titik D, sedemikian 
hingga garis p sejajar dengan q. Apakah m∠A = m∠D? Jelaskan.

d) Buatlah segmen garis AC pada garis p, dan segmen garis DF pada garis q, 
sedemikian hingga panjang AC = DF.

e) Hubungkan titik B dengan titik C dan juga hubungkan titik E dengan titik 
F sehingga terbentuk ΔABC dan ΔDEF dengan panjang AB = DE, m∠A = 
m∠D, dan AC = DF.

A B D E

C

p q

k

F

2. Guntinglah ΔDEF dan tumpukkan di atas ΔABC, apakah kedua segitiga tersebut 
kongruen? Jelaskan.

3. Untuk memastikan jawaban kamu pada no. 2, ukurlah besar sudut-sudut dan 
panjang sisi yang lainnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? 
Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Berikan penjelasan.

Ayo Kita
    Simpulkan

Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?

Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ...
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Kegiatan 3 Menguji Kekongruenan Segitiga dengan Kriteria Sudut – 
Sisi – Sudut

Sediakan alat sebagai berikut.
 - Selembar kertas     - Gunting
 - Pensil       - Busur
 - Penggaris 
Lakukan kegiatan berikut ini.
1. Gambarlah ΔABC	dan ΔDEF dengan m∠A = m∠D, AB = DE, dan m∠B = m∠E 

pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut: (lihat gambar)
a) Gambarlah garis k sebarang pada selembar kertas.

b) Pada garis k, buatlah segmen garis AB dan DE, dengan AB = DE.

c) Buatlah garis r melalui titik A dan buatlah garis s melalui titik D, sedemikian 
hingga garis r sejajar dengan s. Apakah m∠A = m∠D? Jelaskan.

d) Buatlah garis p melalui titik B dan buatlah garis q melalui titik E, sedemikian 
hingga garis p sejajar dengan q. Apakah m∠B = m∠E? Jelaskan.

e) Titik perpotongan garis r dan p beri nama titik C, perpotongan garis s dan q 
beri nama titik F, sehingga terbentuk ΔABC dan ΔDEF dengan m∠A = m∠D, 
AB = DE, dan m∠B = m∠E .  

A B D E

C

r s

k

qp
F

2. Guntinglah ΔDEF	dan tumpukkan di atas ΔABC, apakah kedua segitiga tersebut 
kongruen? Jelaskan.

3. Untuk memastikan jawaban kamu pada no. 2, ukurlah besar sudut-sudut dan 
panjang sisi yang lainnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? 
Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Berikan penjelasan.
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Ayo Kita
    Simpulkan

Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?

Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika ...

Kegiatan 4 Menguji Kekongruenan Segitiga dengan Kriteria Sisi – 
Sudut – Sudut

Sediakan alat sebagai berikut:
 - Selembar kertas     
 - Penggaris      
 - Gunting
 - Busur 

Lakukan kegiatan berikut ini.

1.  Gambarlah ΔABC dan ΔDEF dengan m∠A = m∠D, m∠C = m∠F, dan AB = DE 
pada selembar kertas dengan langkah sebagai berikut: (lihat gambar)

a) Gambarlah garis k sebarang pada selembar kertas.

b) Buatlah garis r yang memotong garis k di titik A.

c) Buatlah garis s yang memotong garis k di titik D dan sejajar dengan garis r. 

d) Pada garis r, buatlah segmen garis AB.

E
D

C

r
A B

F

k

s

q

p

 Pada garis s, buatlah segmen garis DE 
dengan DE = AB.

e) Dari titik B buatlah garis p yang 
memotong garis k. Perpotongan antara 
garis p dan garis k beri nama titik C.

f) Dari titik E buatlah garis q yang 
memotong garis k di titik F dan sejajar 
dengan garis	 p. Perpotongan antara 
garis q dan garis k beri nama titik F.

g) Apakah pasti m∠A = m∠D dan m∠C 
= m∠F? Jelaskan.



Kelas IX SMP/MTs222

h) Terbentuk ΔABC	dan ΔDEF dengan  AB = DE, m∠A = m∠D, dan m∠C = 
m∠F. (kriteria sisi – sudut – sudut)

2. Guntinglah ΔDEF	dan tumpukkan di atas ΔABC, apakah kedua segitiga tersebut 
kongruen? Jelaskan.

3. Untuk memastikan jawaban kamu pada no. 2, ukurlah besar sudut-sudut dan 
panjang sisi yang lainnya. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? 
Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Berikan penjelasan.

Ayo Kita
    Simpulkan

Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?

Dua segitiga disebut kongruen jika memenuhi beberapa syarat, yaitu ....

Ayo Kita
    Menalar

 Apakah dua segitiga yang mempunyai tiga pasang sudut-sudut yang bersesuaian 
sama besar pasti  kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu.

Ayo Kita Gali
   Informasi

 Kegiatan 1 sampai dengan Kegiatan 4 di Subbab 4.2 ini, kamu sudah menemukan 
syarat-syarat (kriteria) dua segitiga kongruen. Coba carilah kriteria lain untuk menguji 
dua segitiga kongruen. 

kongruen.
Syarat Dua Segitiga KongruenMateri Esensi 4.2

 Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. 
Dua segitiga dikatakan kongruen jika hanya jika memenuhi syarat berikut ini: 

 (i) sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang

 (ii) sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
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A D

E

FC

Sisi AC dan DF adalah sisi 
yang  bersesuaian

∠B dan ∠E adalah sudut yang
bersesuaian

B

Sisi-sisi yang bersesuaian:      Sudut-sudut yang bersesuaian:
 AB dan DE  → AB = DE     ∠A dan ∠D  →   m∠A = m∠D
 BC dan EF  →  BC = EF     ∠B dan ∠E  →   m∠B = m∠E
 CA dan FD  →  CA = FD     ∠C dan ∠F →   m∠C = m∠F
      atau dengan kata lain
 

1AB BC AC
DE EF DF

= = =
 

 Jika ∆ABC dan ∆DEF memenuhi syarat tersebut, maka ∆ABC	 dan ∆DEF 
kongruen, dinotasikan dengan ∆ABC	 ≅ ∆DEF.

 Jika ∆ABC	 dan ∆DEF tidak memenuhi syarat tersebut maka maka ∆ABC	 dan 
∆DEF tidak kongruen, dinotasikan dengan ∆ABC	 ≇ ∆DEF.

Catatan:

 Ketika menyatakan dua segitiga kongruen sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut 
yang bersesuaian dan berurutan, contohnya:

 ΔABC   ≅ ΔDEF  atau    ΔBAC   ≅  ΔEDF     atau       ΔCBA    ≅  ΔFED

bukan ΔABC ≅ ΔEDF atau ΔABC ≅ ΔEFD atau yang lainnya.
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 Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak , tidak perlu menguji 
semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen 
jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
1. Ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan 

kriteria sisi	–	sisi	–	sisi.

2. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama 
besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi	–	sudut	 –	sisi.

3. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan 
kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut	–	sisi	–	
sudut.

4. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian 
sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut	–	sudut	–	sisi.

5. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian 
sama panjang.
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Contoh 1 Membuktikan Dua Segitiga Kongruen

a. Perhatikan gambar di samping.       BA

C

D E

 Buktikan bahwa ΔABC ≅ ΔEDC.

 Alternatif Penyelesaian:

 Berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa:

 AC = EC                    (diketahui ada tanda sama panjang)

 m∠ACB = m∠ECD	   (karena saling bertolak belakang)

 BC = DC                  (diketahui ada tanda sama panjang)

 Jadi,  ΔABC ≅ ΔEDC  (berdasarkan kriteria sisi – sudut  – sisi). 

b. Perhatikan gambar di samping.     P

R

Q S
 Buktikan bahwa ΔPQS ≅ ΔRQS.

 Alternatif Penyelesaian:

 Berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa:

 PQ = RQ  (diketahui ada tanda sama panjang)

 PS = RS       (diketahui ada tanda sama panjang)

 QS pada ΔPQS sama dengan QS pada ΔRQS  (QS berimpit)

 Jadi, ΔPQS ≅ ΔRQS (berdasarkan kriteria sisi – sisi  – sisi).

Ayo Kita
    Tinjau Ulang

Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu.

1. Apakah dua segitiga yang mempunyai tiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian 
sama panjang  pasti  kongruen? 

2. Apakah dua segitiga yang mempunyai tiga pasang sudut-sudut yang bersesuaian 
sama besar pasti  kongruen? 

3. Apakah dua segitiga yang mempunyai dua pasang sisi yang bersesuaian sama 
panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti  kongruen? 

4. Apakah dua segitiga yang mempunyai dua pasang sudut yang bersesuaian sama 
besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang pasti  kongruen? 
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Kekongruenan Dua SegitigaLatihan 4.2

Selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis.

1. Perhatikan gambar di bawah ini.

   P Q R

S

 Tunjukkan bahwa ΔPQS dan ΔRQS kongruen.  
      
2. Perhatikan gambar di bawah ini.

 

A B

C

ED

 Panjang AB = DE dan AB//DE.

 Tunjukkan bahwa ΔABC dan ΔEDC	kongruen.        

3. 

E

D
C

B

A  
 Titik C adalah titik pusat lingkaran. Tunjukkan 

bahwa dua segitiga pada gambar di samping adalah 
kongruen.

4. Bangun WXYZ adalah segi empat dengan sisi-sisi W X

YZ

 yang berhadapan panjangnya sama. XZ adalah salah 
satu diagonalnya.

 a. Tunjukkan bahwa ΔWXZ ≅ ΔZYX.

 b. Tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajargenjang.
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5. Perhatikan gambar di bawah ini.

 

A

B

P

O

Titik O adalah pusat lingkaran dalam dan lingkaran 
luar. AB adalah garis singgung dan titik P adalah titik 
singgung pada lingkaran kecil.  

 Dengan menggunakan kekongruenan segitiga, 
tunjukkan bahwa titik P adalah titik tengah AB.

6. Perhatikan gambar di bawah ini.

 A

N

B C

M

Pada segitiga ABC, BM tegak lurus dengan AC, CN 
tegak lurus dengan AB. Panjang BM = CN. 

 Tunjukkan bahwa ΔBCM ≅ ΔCBN

7. Perhatikan gambar di bawah ini.

 P

X Y

Q R
M

 Titik M adalah titik tengah QR. Garis XM 
dan YM masing-masing tegak lurus pada PQ 
dan PR. Panjang XM = YM. Buktikan bahwa 
ΔQMX ≅ ΔRMY.

8. Menalar

 

QP

S R

O

Diketahui SR//PQ, OP = OQ, OS = OR.

 Ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Sebutkan 
dan buktikan.

9. Berpikir Kritis

 Apakah dua segitiga yang mempunyai tiga pasang sudut-sudut yang bersesuaian 
sama besar pasti  kongruen? Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu.
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10. Berpikir Kritis

 Apakah dua segitiga yang mempunyai dua pasang sisi yang bersesuaian sama 
panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti  kongruen? 
Jelaskan dengan alasan yang mendukung jawabanmu.

11. Membagi Sudut

 Gambarlah sebuah sudut dan beri nama ∠ABC, kemudian lakukan langkah berikut.

a. Dengan menggunakan jangka, bagilah ∠ABC tersebut menjadi dua sama besar. 

b. Gambarlah lagi ∠ABC yang sama, kemudian tanpa menggunakan jangka 
maupun busur derajat, bagilah ∠ABC	 tersebut menjadi dua sama besar. 
(petunjuk: gunakan konsep segitiga kongruen)

12. Mengukur Panjang Danau 

 

P

Q

Q'
R'

R
Chan ingin mengukur panjang sebuah danau 
tetapi tidak memungkinkan mengukurnya 
secara langsung. Dia merencanakan suatu cara 
yaitu ia memilih titik P, Q, R dan mengukur 
jarak QP dan RP (lihat ilustrasi gambar). 
Kemudian memperpanjang QP menuju ke 
Q'dan RP menuju ke R' sehingga panjang QP = 
PQ' dan RP = PR'. 

 Chan menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang Q'R' dia mendapatkan 
panjang danau tersebut. Apakah menurutmu strategi Chan benar? Jelaskan.

Kesebangungan Bangun Datar4.3 

Pertanyaan
    Penting

 Bagaimana kamu dapat mengidentifikasi kesebangunan dua bangun atau lebih? 

 Bagaimana kamu dapat menggunakan perbandingan (proportion) untuk 
membantumu dalam desain grafis, fotografi, atau membuat layout majalah?

 Ketika kamu mengedit foto dalam komputer, kamu meng-klik dan menggeser 
(drag) foto pada sisi foto (ke atas,  ke bawah, atau ke samping) maka ukurannya 



MATEMATIKA 229

terhadap foto asli menjadi tidak proporsional. Tetapi jika kamu menge-klik dan 
menggeser (drag) foto pada sisi sudut foto maka ukuran foto proporsional terhadap 
foto aslinya.

Foto asli di drag ke atas di drag ke samping di drag pada sudut foto

Sumber:	www.static.inilah.com

Gambar 4.11

Kegiatan 1 Kesebangunan Bangun Datar

Alat dan bahan yang diperlukan:
 - Pas foto ukuran 2 × 3, 3 × 4, dan 4 × 6   
 - Penggaris          
 - Busur derajat
 - Pensil 

Lakukan kegiatan di bawah bersama temanmu.

1. Siapkan pas fotomu ukuran 2 × 3, 3 × 4, dan 4 × 6 masing-masing 1 lembar.

(ii)(i) (iii)

	 Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

 Gambar 4.12
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2. Ukurlah kembali foto-foto itu dengan penggaris untuk memastikan bahwa 
ukurannya sesuai.

3. Selidikilah manakah menurut kalian di antara foto-foto tersebut yang sebangun, 
manakah yang tidak sebangun.

4. Menurutmu, bagaimana cara menentukan dua bangun sebangun atau tidak?

Kegiatan 2 Masalah Nyata Sederhana: Optical	Zoom

Sumber:	www.aiptek.com.tw

Sumber:	www.amazon.co.uk

2× optical zoom

Original

4×
optical 
zoom

Coba selesaikan masalah berikut ini 
bersama temanmu.
Optical	 zoom atau perbesaran optik 
sering dijumpai pada kamera. Fasilitas 
optical	 zoom pada kamera adalah 
berfungsi untuk memperbesar tampilan 
gambar. Jika gambar diperbesar dua 
kali disebut 2× zoom. Kata optical 
berarti menggunakan lensa kamera 
bukan menggunakan sistem digital. 
Misalkan telepon genggam Ayah 
memiliki 2× optical	 zoom sedangkan 
telepon genggam Ibu memiliki 4× 
optical	 zoom. Gambar bunga krisan 
di samping ukuran gambar awalnya 

adalah 1,6 cm × 1,4 cm. Gambar orang main ski di samping ukuran gambar awalnya 
adalah 1,9 cm × 1,2 cm.
a. Berapakah ukuran gambar bunga krisan dan gambar orang main ski pada kamera 

telepon genggam ayah?

b. Berapakah ukuran gambar bunga krisan dan gambar orang main ski pada kamera 
telepon genggam ibu?

Ayo Kita Gali
   Informasi

Coba carilah informasi melalui buku, majalah, internet dan lain-lain mengenai 
peralatan atau teknologi yang prinsip kerjanya menggunakan konsep kesebangunan.
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Ayo Kita
    Berbagi

Buatlah presentasi mengenai informasi yang telah kamu peroleh di atas, lalu paparkan 
kepada teman-temanmu di kelas.

Kegiatan 3 Syarat-syarat Dua Bangun Segi Banyak (Poligon) Sebangun

Alat yang diperlukan:
- Pensil
- Penggaris
- Busur derajat

Kerjakanlah kegiatan di bawah ini bersama temanmu.

Perhatikan gambar di bawah ini.
E F

GH

A B

CD

1. Ukurlah panjang sisi  dan besar sudut bangun pada gambar di atas.

2. Lengkapilah tabel di bawah ini.

Panjang Sisi (dalam satuan cm)

AB = ... BC = ... CD = ... AD = ...

EF = ... FG = ... GH = ... EH = ...

Besar Sudut

m∠A = ... o. m∠B = ... o. m∠C = ... o. m∠D = ... o.

m∠E = ... o. m∠F = ... o. m∠G = ... o. m∠H = ... o.

3. Tuliskan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. 
 Bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian?

4. Tuliskan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. 
 Bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian?
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Ayo Kita
    Simpulkan

Dari kegiatan di atas, kesimpulan apa yang kamu peroleh?

Dua bangun segi banyak (poligon) sebangun jika memenuhi syarat:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Kesebangunan Bangun DatarMateri Esensi 4.3

 Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak 
perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding (proportional) dan 
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun 
lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan.

Dengan kata lain dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat:

(i) perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai

 
AB BC CD AD
EF FG GH EH

= = =

(ii) sudut yang bersesuaian besarnya sama

m∠A = m∠E        

A

B H

G

F

E

C

D

m∠B =  m∠F 

m∠C =  m∠G

m∠D  =  m∠H

 Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun 
ABCD dan EFGH sebangun, dinotasikan dengan ABCD ∼ EFGH.

 Jika bangun ABCD dan EFGH	 tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka 
bangun  ABCD dan EFGH tidak sebangun, dinotasikan dengan ABCD ≁ EFGH.
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Catatan:
Ketika menyatakan dua bangun sebangun sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-
titik sudut yang bersesuaian dan berurutan, contohnya:

  ABCD     ∼       EFGH atau atau  BADC    ∼    FEHG   CDAB     ∼    GHEF

 Contoh 1 Menentukan Sisi-sisi dan Sudut-sudut yang Bersesuaian

Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini.

E F

G H

IJ
U

P Q

R S

T

Tentukan:

a.  Sisi-sisi yang bersesuaian

b. Sudut-sudut yang bersesuaian

Alternatif Penyelesaian:

Sisi-sisi yang bersesuaian:    Sudut-sudut yang bersesuaian:

PQ → EF	   ST → HI	    ∠P → ∠E  ∠S → ∠H

QR → FG  TU → IJ    ∠Q → ∠F  ∠T → ∠I

RS → GH  UP → JE    ∠R → ∠G  ∠U → ∠J

Contoh 2 Mengidentifikasi Dua Bangun Sebangun

Perhatikan gambar di bawah ini.
Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. 

D

A

8 cm

12 cm 8 cm

6 cm 4 cm

3 cm

C

B E F
I

L

J

K
H G

(i)
(ii)

(iii)
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Alternatif Penyelesaian:

Periksa	sudut-sudut	yang	bersesuaian:
Ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang, maka besar setiap sudutnya adalah 
90o. Sehingga, sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar yaitu 90o.

Periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian:

- Persegi panjang (i) dan (ii)

 
12 3= = =
8 2

AB DC
EF HG

 
8 4= =
6 3

AD BC=
EH FG

 Diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama.

 Jadi, persegi panjang (i) dan (ii) tidak sebangun.

- Persegi panjang (i) dan (iii)

 
12 3= = =
4 1

AB DC
JK IL

 
8=
3

AD BC=
JI KL

 Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama.
 Jadi, persegi panjang (i) dan (iii) tidak sebangun.

- Persegi panjang (ii) dan (iii)

 
8 2= =
4 1

EF HG=
JK IL

 
6 2= =
3 1

EH FG=
JI KL

 Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai.

 Jadi, persegi panjang (ii) dan (iii) sebangun.

 Ingat: EFGH sebangun dengan JKLI, tetapi EFGH tidak sebangun dengan IJKL

Jadi, pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang (ii) dan (iii). 
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Contoh 3 Menentukan Panjang Sisi dan Besar Sudut yang 
Belum Diketahui Dari Dua Bangun Datar Sebangun

Perhatikan gambar di bawah ini.

D

C

BA

20 cm

16 cm

22,6o

yo
E H

20 cm

15 cm

zo

xo

GF

Bangun ABCD dan EFGH sebangun.
Tentukan:
a. nilai x, y dan z,
b. panjang sisi EF, BC, dan HG,
c. perbandingan luas EFGH dan ABCD.

Alternatif Penyelesaian:

Bangun ABCD dan EFGH sebangun berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 
dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yaitu:

 m∠E = m∠A, m∠F = m∠B, m∠G = m∠C, m∠H = m∠D, 

 
EF FG GH HE= = =
AB BC CD DA

a. Bangun ABCD dan EFGH sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian
 m∠E = m∠A, m∠F = m∠B, m∠G = m∠C, dan m∠H = m∠D, 

 Sehingga,

 m∠G = m∠C    ⇔    xo = 22,6o

 m∠D = 180o – m∠C   ⇔   yo = 180o – xo =  180o – 22,6o = 157,4o  (Mengapa?)

 m∠H = m∠D  ⇔  zo = yo =  157,4o                

 Jadi, nilai adalah xo = 22,6o, yo = 157,4o, dan zo = 157,4o                



Kelas IX SMP/MTs236

b. Perbandingan sisi yang bersesuaian adalah

         
EF FG GH HE= = =
AB BC CD DA

 pada gambar diketahui bahwa

 
         

15 3= =
20 4

HE
DA

 Sehingga,

         
3=
4

EF HE=
AB DA

         
3=

16 4
EF

         
16 3= = 12

4
×EF

  

 Selanjutnya, menghitung panjang BC sebagai berikut:

         
3=
4

FG
BC

         
20 3=

4BC

         
20 × 4 2= = 26

3 3
BC

 E H

15 cm

12 cm

5 cm

15 cm

G

?

F O

Untuk mencari panjang HG, buat garis bantuan HO 
seperti pada gambar di samping. Sehingga,

FO = EH = 15 cm, HO = EF = 12 cm, OG = FG – FO 
= 20 – 15 = 5 cm

 Gunakan teorema Phytagoras untuk menghitung panjang HG (lihat segitiga HOG)

  HG = 2 2 2 2+ OG = 12 + 5 = 144 + 25 = 169 = 13HO

 Jadi, panjang EF = 12 cm, BC = 20 × 4 2= = 26
3 3

BC  cm, dan HG = 13 cm.
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c. 

E H

20 cm

15 cm

zo

xo

GF

12 cm

D

C

BA

20 cm

16 cm

22,6o

yo

26 cm = cm
2 80
3 3

 

 

 
Luas 
Luas 

EFGH
ABCD

 = 
( )
( )

½ +
½ +

×
×

EH FG EF
AD BC AB

 

                        = 
( )½ 15 20 12

80½ 20 16
3

+ ×
 + × 
 

3

4

     = 35 3
140 4

3

×

×

              = 35 3 3
4 140
×

×
4

     = 
9

16
 Jadi, perbandingan luas EFGH dan ABCD adalah 9 : 16.

Ayo Kita
    Tinjau Ulang

Pada Contoh 3, misalkan perbandingan luas EFGH dan ABCD adalah 9 : 16. Apakah 
kaitannya dengan perbandingan sisi yang bersesuaian bangun EFGH dan ABCD yaitu 

3
4

EF FG GH HE= = = =
AB BC CD DA

Diketahui dua bangun segi banyak (poligon) yang sebangun. Jika perbandingan 
panjang sisi yang bersesuaian adalah x : y, apakah pasti perbandingan luasnya adalah 
x2 : y2? Berikan penjelasan.

Diketahui dua bangun segi banyak (poligon) yang sebangun. Jika perbandingan 
panjang sisi yang bersesuaian adalah x : y, apakah pasti perbandingan volumenya 
adalah x3 : y3? Berikan penjelasan.
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Kesebangunan Bangun DatarLatihan 4.3

Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar dan sistematis.

1. Selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun? Jelaskan.

 

 P A

D C

B

S R

4 cm 8 cm

16 cm
2 cm

Q

2. Carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. 

 

A B C6 cm 28 cm 3 cm

42 cm 3 cm4 cm

D E F

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

3 m

3 m 3 m

3 m

3 m

3 m3 m

3 m

80o 70o

70o
100o 110o

110o

G I
H
100o2 cm

2 cm 4 m

8 m
80o

2 cm

4 cm

3. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini.
 

 

A B

CD

48 cm

32 cm

E

P Q

RS21 cm

24 cm

18 cm

T

Hitunglah panjang sisi AE, ED, dan QR.
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4. Dua buah bangun di bawah ini sebangun.

 

E H

F G

16 cm

28 cm

127o

xo

D

A B

C

20 cm

35 cm
yo

zo

Hitunglah:
a. Panjang EF,  HG, AD, dan DC.
b. Nilai x, y dan z.

5. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm × 8,4 cm. Gambar 
tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi k cm × 2 cm. Hitunglah panjang k.

 

16,8 cm

8,4 cm 2 cm

k cm

Sumber:	www.prasoudadietreviewblog.com

6. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm × 40 cm, 
sebelum dipasang di pigura. Di bagian sisi kiri,  kanan, atas, dan  bawah foto 
diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun.

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

5 cm

50 cm

40 cm
5 cm

3 cm

a = .... ?
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a. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut?
b. Berapa perbandingan luas foto dan luas karton?

7. Sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tingginya 8 cm dengan 
berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut 
dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur 
batako 6 cm. Hitunglah:

a. lebar dan tinggi miniatur batako,

b. perbandingan volume batako asli dan batako miniatur,

c. berat miniatur batako (dalam gram).

8. Panjang sisi terpendek dari dua buah segi enam (hexagon) sebangun adalah 10 
cm dan 8 cm. Jika luas segi enam yang besar adalah 200 cm2, berapakah luas segi 
enam yang kecil?

9. Usaha Konveksi

 Wina mempunyai usaha konveksi. 
Untuk mengetahui bahan kain yang 
dibutuhkan, sebelum memproduksi 
dalam jumlah besar  ia membuat sampel 
baju ukuran kecil dengan skala ¼ 
terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata 
satu sampel tersebut membutuhkan kain 
sekitar 0,25 m2. Berapa luas kain yang 
dibutuhkan jika ia mendapat pesanan 
untuk memproduksi baju tersebut 
sebanyak 1.000 baju?

10. Botol Air Mineral

 Ada dua macam kemasan air mineral, yaitu botol 
ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut 
sebangun. Botol sedang tingginya 15 cm dan botol 
besar tingginya 25 cm. Volume botol besar adalah 
1.250 ml. Berapa volume botol kecil?

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud
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11. Denah Rumah

 Perhatikan gambar denah rumah di bawah ini.

 

 

 Sumber:	www.desainic.com

 Denah di atas menggunakan skala 1 : 200. Hitunglah:
 a. ukuran dan luas garasi sebenarnya,
 b. ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya,
 c. luas taman depan sebenarnya,
 d. luas rumah sebenarnya (tanah dan bangunan).

12. Miniatur Kereta Api

  Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama 
dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 
cm, panjang sebenarnya adalah 10 m, dan berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah 
berat kereta api sebenarnya?

 Sumber:	www.kereta-api.co.id
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Kesebangunan Dua Segitiga4.4 

Pertanyaan
    Penting

Tahukah kamu, pada saat teknologi mesin fotokopi, kamera, dan komputer belum 
ditemukan bagaimana cara manusia menduplikat, memperbesar, atau memperkecil 
suatu gambar?

Bagaimana mengidentifikasi dua segitiga atau lebih sebangun? Bagaimana syarat 
yang harus dipenuhi sehingga dua segitiga atau lebih dikatakan sebangun?

Bagaimana pula cara mengukur tinggi bangunan atau pohon yang tinggi tanpa 
mengukurnya secara langsung?

Kegiatan 1 Pantograf

 Ada salah satu alat gambar yang diciptakan oleh Christooph Scheiner sekitar 
tahun 1630 yang digunakan untuk membuat salinan gambar dengan skala yaitu 
pantograf. Prinsip kerja pantograf menggunakan konsep kesebangunan. 

Ayo Kita Amati

Amatilah gambar pantograf di bawah ini.

gambar asli gambar salinan

skrup pensil
sumbu

titik tetap

Saat pensil pada gambar asli 
digerakkan, pensil pada sisi 
kanan secara otomatis akan 
membuat salinannya. Ukuran 
salinan gambar dapat 
disesuaikan dengan mengubah 
posisi sumbu.

 Dengan mengamati dan memahami cara kerja pantograf, kamu bisa membuat 
pantograf sendiri dan membuat salinan gambar dengan skala tertentu.

Sumber:	www.desainic.com
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Berdasarkan gambar di samping, sumbu-sumbu pada gambar pantograf tersebut 
dapat diwakili oleh gambar di bawah ini.

A D

F

B

E

C

   Pada gambar di samping titik tetapnya adalah A 
dan gambar aslinya adalah D. Pensil gambar salinan 
berada pada titik C. Lengan AB dan BC sama 
panjang. FD selalu sejajar dengan BC dan AB selalu 
sejajar dengan DE. 

   Menurut kamu apakah ΔABC dan ΔAFD 
sebangun? Untuk menjawabnya coba kamu selidiki 
besar sudut-sudut dan perbandingan sisi-sisi yang 
bersesuaian.

 Untuk menyelidiki besar sudut-sudutnya gunakan sifat-sifat garis sejajar yang 
dipotong oleh suatu garis. 

Perhatikan ΔABC dan ΔAFD.
m∠BAC = m∠... (karena .............................................................................................)
m∠ABC = m∠... (karena .............................................................................................)
m∠BCA = m∠... (karena .............................................................................................)
Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar?

Misalkan dibuat rancangan pantograf berukuran AF = 10 cm, FB = 30 cm, EC = 30 
cm, BE = 10 cm, AD = 14 cm, dan DC = 42 cm. 
Berapa panjang DE dan FD?
Berapa skala perbesaran pada pantograf tersebut?

A D

F

B

E

C

10 cm

30 cm

30 cm

10 cm

    Seperti tampak pada gambar di samping 
bahwa FD sejajar dengan BE dan FB sejajar 
dengan DE, akibatnya jelas bahwa FD = BE = 
10 cm dan DE = FB = 30 cm. 

     Sekarang coba selidiki perbandingan 
sisi-sisi yang bersesuaian yaitu

, ,AB BC AC
AF FD AD

Apakah AC AB BC
AD AF FD

= = ?

Berapa skala perbesaran pantograf tersebut?
Gambar yang dihasilkan nanti berapa kali ukuran gambar aslinya?
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Nah, dengan menyelesaikan permasalahan di atas kamu telah menggunakan konsep 
kesebangunan dua bangun yaitu gambar asli dengan gambar hasil perbesarannya.

Ayo Kita
    Mencoba

 Bersama temanmu, coba buatlah pantograf yang bisa menghasilkan salinan 
gambar lima kali lebih besar. 

 Presentasikan pantograf hasil karya kelompokmu tersebut beserta gambar 
salinannya.

 Pada Subbab B kamu telah mempelajari bahwa dua bangun datar dikatakan 
sebangun jika memenuhi dua syarat sebagai berikut.

a. perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai

b. sudut yang bersesuaian besarnya sama

 Bagaimana menguji kesebangunan dua segitiga tanpa harus menguji kedua syarat 
di atas? Melalui kegiatan berikut ini, coba kamu temukan jawabannya.

Kegiatan 2 Syarat Dua Segitiga Sebangun

Kerjakanlah kegiatan berikut ini bersama kelompokmu.

1. Gambarlah ΔABC dengan panjang sisi sesuai keinginanmu

 Misalkan seperti gambar berikut:

A B

A’ B’

C’

7 cm

6 cm 6k cm 5k cm

7k cm

5 cm

C

2. Gambarlah ΔA'B'C'	dengan panjang sisi k kali panjang sisi ΔABC.

 (boleh diperbesar atau diperkecil)

3. Ukurlah besar tiap-tiap sudut ΔABC	  dan ΔA'B'C'	dengan menggunakan busur 
derajat. Bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut.
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4. Bandingkan hasilnya dengan temanmu.

5. Diskusikan dengan temanmu dan jawablah pertanyaan berikut:
a) Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar?

b) Berapa perbandingan panjang sisi A'B' B'C' C'A'= =
AB BC CA

?

c) Apakah segitiga yang diperpesar atau diperkecil dengan faktor skala yang 
sama akan sebangun dengan segitiga semula?

6. Dari Subbab 4.2 kamu telah mengetahui bahwa dua segitiga kongruen jika 
panjang sisi yang bersesuaian sama. (kriteria sisi	-	sisi	-	sisi)

 Dalam hal ini ΔABC  dan ΔA’B’C’	kongruen jika A'B' B'C' C'A'= =
AB BC CA

= 1.

 Berdasarkan no. 5, menurut kamu apakah ΔABC	  dan ΔA'B'C' sebangun jika 

 A'B' B'C' C'A'= =
AB BC CA

 = k, dengan k tetap (konstan)? Selidikilah.

7. Dari Subbab 4.2 kamu telah mengetahui bahwa dua segitiga kongruen jika dua 
pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar.  
(kriteria sisi	–	sudut	–	sisi)

 Dalam hal ini, ΔABC  dan ΔA'B'C' kongruen jika 
A'B' B'C'=
AB BC

 = 1 dan m∠B =

  m∠B'. Menurut kamu apakah ΔABC  dan ΔA'B'C' sebangun jika A'B' B'C'=
AB BC

= k, 
dengan k tetap (konstan) dan m∠B = m∠B'? Selidikilah.

8. Dari Subbab 4.2 kamu telah mengetahui bahwa dua segitiga kongruen jika dua 
pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian 
sama panjang. (kriteria sudut	–	sudut	–	sisi)

 Dalam hal ini, ΔABC dan ΔA'B'C' kongruen jika 
A'B'
AB  = 1, m∠B = m∠B', dan

 m∠C = m∠C'. Menurut kamu apakah ΔABC  dan ΔA'B'C'	sebangun jika 
A'B'
AB

 = k, 

 dengan k tetap (konstan), m∠B  = m∠B', dan m∠C = m∠C'? Bagaimana jika

 A'B'
AB

 = k diabaikan, menurutmu apakah ΔABC dan ΔA'B'C' sebangun jika 

 m∠B = m∠B', dan m∠C = m∠C’?  Selidikilah.

Berdasarkan kegiatan di atas (khususnya nomor 6, 7, dan 8),  menurutmu bagaimana 
syarat yang lebih sederhana sehingga dua segitiga sebangun?

Dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini:
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
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Kegiatan 3 Kesebangunan Khusus dalam Segitiga Siku-Siku

Alat dan bahan yang diperlukan:
- Kertas lipat 
- Pensil
- Penggaris
- Busur derajat
- Gunting

Kerjakanlah kegiatan berikut ini bersama kelompokmu.

1. Gambarlah segitiga siku-siku seperti gambar

A

D
C

B

 
 di samping (ukuran boleh berbeda), lalu 

guntinglah pada sisi AB, BC, dan AC. Buatlah 
sekali lagi. Sehingga kamu mempunyai dua 
buah segitiga ABC.

2. Guntinglah salah satu segitiga ABC tersebut pada garis AD. Sehingga kamu 
sekarang mempunyai tiga buah segitiga yaitu ΔABC, ΔDBA dan ΔDAC.

 

 

A

A

D

B

D
C

A

C

B

3. Perhatikan ΔABC dan ΔDBA

 

  
DA

C

B

A

B

Tumpuklah ΔABC dan ΔDBA tersebut, di mana ∠B saling berhimpit.
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 Selidikilah apakah ΔABC dan ΔDBA sebangun? (gunakan kesimpulan yang 
sudah kamu peroleh dari Kegiatan	2	tentang	syarat	dua	bangun	sebangun).  

Jika ΔABC dan ΔDBA sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian.

           
= =… … …

… … …

 dan kamu akan memperoleh bahwa: AB2 = ... × ...      

4. Perhatikan ΔABC dan ΔDAC

 AA B

C

D

C

 Tumpuklah ΔABC dan ΔDAC	 tersebut, di mana ∠B pada ΔABC dan ∠A pada 
ΔDAC saling berhimpit.

 Selidikilah apakah ΔABC dan ΔDAC sebangun? (gunakan kesimpulan yang 
sudah kamu peroleh ΔABC Kegiatan	2	tentang	syarat	dua	bangun	sebangun)

 Jika ΔABC dan ΔDAC sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian.

            
= =… … …

… … …

 dan kamu akan memperoleh bahwa: AC2 = ... × ...         

5. Perhatikan ΔDBA dan ΔDAC

 

 

 
AD B

A

D

C

 Tumpuklah ΔDBA dan ΔDAC tersebut, di mana ∠B pada ΔDBA dan ∠A pada 
ΔDAC saling berhimpit.
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 Selidikilah apakah ΔDBA dan ΔDAC sebangun? (gunakan kesimpulan yang 
sudah kamu peroleh dari Kegiatan	2	tentang	syarat	dua	bangun	sebangun) 

 Jika ΔDBA dan ΔDAC sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian.

            
= =… … …

… … …

 dan kamu akan memperoleh bahwa: AD2 = ... × ...    

Kesebangunan Dua SegitigaMateri Esensi 4.4

Dua segitiga dikatakan sebangun jika hanya jika memenuhi syarat berikut ini. 
 (i) Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai.
 (ii) Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama.

A B

C

5 cm 4 cm

6 cm
5a cm 4a cm

6a cmA' B'

C'

(i) Perbandingan sisi-sisi yang    (ii) Besar sudut-sudut yang 
 bersesuaian senilai       bersesuaian sama

 A'B' B'C' A'C'= = = a
AB BC AC

     m∠A	= m∠A'
             m∠B = m∠B'
             m∠C = m∠C'

 Jika ∆ABC dan ∆A'B'C'	memenuhi syarat tersebut, maka ∆ABC dan ∆A'B'C'	
sebangun, dinotasikan dengan  ∆ABC ∼ ∆A'B'C'.

 Jika ∆ABC dan ∆A'B'C'	tidak memenuhi syarat, tersebut maka ∆ABC	dan ∆A'B'C'	
tidak sebangun, dinotasikan dengan ∆ABC	≁ ∆A'B'C'.
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Catatan:
Ketika menyatakan dua segitiga sebangun sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut 
yang bersesuaian dan berurutan, contohnya:

 ΔABC   ∼ ΔA'B'C' atau ΔBAC   ∼  ΔB'A'C'     atau       ΔCBA    ∼  ΔC'B'A'

bukan ΔABC ≅ ΔB'C'A' atau ΔABC ≅ ΔC'A'B' atau yang lainnya.

Syarat Dua Segitiga Sebangun

 Untuk lebih sederhana, berdasarkan Kegiatan 2, dua segitiga dikatakan sebangun 
(misal:  ∆ABC ∼ ∆A'B'C'),  jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini.

1. Perbandingannya ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu:

A B' B'C' A'C'= = = a
AB BC AC
'

A B

C

x cm y cm

z cm

ax cm ay cm

az cmA' B'

C'

2. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar.
 Contoh: m∠A = m∠A' dan m∠B = m∠B'

A B

C

A' B'

C'
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3. Perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya 
sama besar. 

 Contoh: 

  
A'B' A'C'= = a
AB AC  

A B

C

A' B'

C'

  dan
  m∠A = m∠A' 

Kesebangunan Khusus dalam Segitiga Siku-Siku
Perhatikan gambar. Berdasarkan Kegiatan 3, dengan memperhatikan bahwa ΔABC ∼ 
ΔDBA, ΔABC ∼ ΔDAC dan ΔDBA ∼ ΔDAC, diperoleh:

 A

D
C

B    

AB2 = BD × BC

AC2 = CD × CB

AD2 = DB × DC

Contoh 1 Membuktikan Dua Segitiga Sebangun 

Perhatikan gambar di bawah ini.

D E

CB

A Alternatif Penyelesaian:

Pada ΔABC	dan ΔADE	dapat diketahui bahwa:

m∠ABC = m∠ADE	   

 (karena BC//DE, dan ∠ABC sehadap ∠ADE)

m∠BAC = m∠DAC	  

Buktikan bahwa ΔABC ∼ ΔADE.
          m∠BAC = m∠DAC   

           (karena ∠BAC	dan ∠DAC berhimpit) 

        Karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama 
besar,  jadi ΔABC	∼ ΔADE. (terbukti)
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Contoh 2 Menghitung Panjang Sisi dan Besar Sudut yang Belum 
Diketahui  dari Dua Segitiga Sebangun

Perhatikan gambar di bawah ini.

D E

CB

A

5 cm 8 cm

4 cm

70o

45o

5 cm

Tentukan

a. panjang sisi DE dan AB

b. besar ∠ACB, ∠ADE dan ∠DAE

Alternatif Penyelesaian:

Pada Contoh 1, sudah dibuktikan bahwa ΔABC dan ΔADE	sebangun.

a. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah

= =AB BC AC
AD DE AE

 Diketahui: 

 panjang AC = 4 cm, AE = AC + CE = 4 + 8 = 12 cm, maka

4 1= =
12 3

AC
AE

 panjang BC = 5 cm, maka
=BC AC

DE AE
5 1=

3DE

DE = 5 × 3

DE = 15

 panjang BD = 5 cm, maka
=AB AC

AD AE

1=
+ 3

AB
AB BD

1=
+ 5 3

AB
AB
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3AB = 1 (AB + 5)

3AB = AB + 5

3AB – AB = 5

2AB = 5

2 5=
2 2
AB

AB = 2,5

 Jadi panjang DE = 15 cm dan AB = 2,5 cm

b. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama

 m∠ABC = m∠ADE	     (Mengapa?)  

 m∠ACB = m∠AED  (Mengapa?) 

 m∠BAC = m∠DAE  (Mengapa?) 

 Sehingga, 

 m∠ACB = m∠AED = 37o 

 m∠ADE = m∠ABC = 53o

 m∠DAE = 180o – (m∠ADE	+ m∠AED)   (Mengapa?)

    = 180o – (53o + 37o)

    = 180o – 90o 

    = 90o

 Jadi, m∠ACB = 37o, m∠ADE = 53o, dan m∠DAE = 90o.

Contoh 3 Penerapan Sederhana dari Kesebangunan Segitiga

Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan
150 cm menghadap tiang bendera pada pagi 
hari yang cerah. Panjang bayangan siswa 
adalah 2,5 m dan panjang bayangan tiang 
bendera adalah 6 m. Tentukan tinggi tiang 
bendera tersebut.

D E

CB

A

6 cm 8 cm

4 cm

53o

37o

5 cm
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Alternatif Penyelesaian:

Diketahui:
Tinggi badan siswa = 150 cm
Panjang bayangan siswa = 2,5 m = 250 cm
Panjang bayangan tiang bendera = 6 m = 600 cm
Misal tinggi tiang bendera = t

Permasalahan di atas dapat dibuat model atau sketsa sebagai berikut:

6 m = 600 cm

2,5 m = 250 cm

150 cm

A

D

C
B E

t

 ΔABC ∼ ΔDEC, sehingga

 
=

AB CB
DE CE

 
600=

150 250
t

 250 t = 150 × 600

 t = 
150 600

250
×

 t = 360

Jadi, tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 m.

Ayo Silakan
    Bertanya

Setelah mempelajari contoh-contoh di atas, pertanyaan apakah yang muncul di 
benakmu. Silakan tanyakan pada guru dan temanmu.

Ayo Kita
    Menalar

Coba pikirkan alternatif cara lain bagaimana menyelesaikan permasalahan yang 
serupa dengan Contoh 3 di atas jika tanpa menggunakan bayangan objek yang 
diamati.
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Ayo Kita Gali
   Informasi

Coba kamu cari informasi dari buku, internet atau lainnya mengenai berbagai cara 
memperkirakan tinggi pohon, tinggi gedung, tinggi bukit, atau lebar sungai secara 
tidak langsung dengan alat bantu seadanya.

Carilah pula alat ukur modern apa saja yang bisa digunakan untuk itu dan jelaskan 
cara  kerjanya.

Ayo Kita
    Tinjau Ulang

Diskusikan dengan temanmu masalah berikut ini.
1. Tentukan pasangan segitiga yang sebangun pada gambar di bawah ini. Buktikan.
2. Hitunglah panjang sisi-sisi yang belum diketahui.

TS

P

RQ 8 cm

6 cm4 cm

9 cm

A
D

B

C

E 8 cm

12 cm

14 cm

4 cm

A D B

C

EF

5 cm 6 cm

8 cm

12 cm

(i) (ii) (iii)

Kesebangunan Dua SegitigaLatihan 4.4

Selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis.

1. Pada gambar di samping, QR//ST.                Q

S T

P

R

a. Buktikan bahwa ΔQRP dan ΔTSP sebangun.

b. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian.
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2. Perhatikan gambar berikut.

 

P

A B

C

16 cm

3 cm

4 cm 20 cm

Q

R

a. Buktikan bahwa ΔABC dan ΔPQR 
sebangun.        

 b. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang 
bersesuaian.

3.  Perhatikan gambar berikut.

 

L

O
N

K

M

Apakah ΔKMN sebangun dengan ΔOLN? 
Tunjukkan.

4. Pada ΔABC dan ΔPQR diketahui m∠A = 105o, m∠B = 45o, m∠P = 45o, dan 
m∠Q = 105o. 

a. Apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jelaskan.

b. Tulislah pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama.

5. Perhatikan gambar.       

D
A C

c a
t

p q

b

B

 Diketahui m∠ABC = 90o, siku-siku di B.        

a. Tunjukkan bahwa ΔADB dan ΔABC 
sebangun.

b. Tunjukkan bahwa ΔBDC	dan ΔABC sebangun.

6. Perhatikan gambar.        

A D

C

F E

B

4 cm 5 cm

10 cm

12 cm

a. Tunjukkan bahwa ΔFCE ∼ ΔACB.

b. Tunjukkan bahwa ΔFCE ∼ ΔDEB.

c. Tunjukkan bahwa ΔACB	∼ ΔDEB.

d. Tentukan panjang FE	dan AF.
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7. Perhatikan gambar.

 a. Hitunglah panjang EB    b. Hitunglah panjang CE

   

5 cm

6 cm

7 cm
A B

C

D E

    A

B

E

C

D
2 cm 6 cm

4 cm

8. Perhatikan gambar.

 Hitunglah panjang MN pada gambar di bawah ini.

   
P

M N

RS

Q

12 cm

5 cm

3 cm

20 cm

9. Perhatikan gambar.

B A

C

D
18 cm

32 cm

Tentukan:

a.  Pasangan  segitiga yang sebangun.

b.  Pasangan sudut yang sama besar dari masing-
masing pasangan segitiga yang sebangun tersebut.

 c.  Pasangan sisi bersesuaian dari masing-masing 
pasangan segitiga yang sebangun tersebut.

d.  Panjang sisi BA, BC, dan BD.

10. Perhatikan gambar.

 

P

U

Q

R

ST

  Diketahui PR = 15 cm dan QU = 2
3

 UP.   
          Tentukan panjang TS.
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11. Perhatikan gambar.

 

N M

P Q

K L Diketahui KL = 10 cm dan MN = 14 cm.    
P dan Q berturut-turut adalah titik tengah 
LN dan KM. Tentukan panjang PQ.

 
12. Perhatikan gambar.

A

D

B C

o
o

E

Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama 
kaki. Jika AB = 10 cm dan CD garis bagi sudut C, 
Tentukan panjang BD.

13. Memperkirakan Tinggi Rumah
 Pada suatu sore, sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang 

bayangan berturut-turut 10 m dan 4 m. Jika tenyata tinggi pohon sebenarnya 
adalah 10 m, tentukan tinggi rumah tersebut sebenarnya.

14. Memperkirakan Tinggi Pohon
 Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas 

tanah (di titik E) seperti gambar di bawah ini. Dari titik E Ahmad berjalan mundur 
(ke titik D), sedemikian hingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. 
Teman Ahmad mengukur panjang BE = 18 m, ED = 2,1 m dan ketika berdiri 
jarak mata Ahmad ke tanah (CD) adalah 1,4 m. Perkirakan tinggi pohon tersebut.

D

C

A

E B
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15. Memperkirakan Tinggi Bukit
 Dua mahasisiwa Teknik Sipil Agung dan Ali ingin memperkirakan tinggi 

suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit itu.  Mereka 
menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat 
penyangga setinggi 3 m dari permukaan tanah. Agung mengamati puncak bukit 
melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1.540 
m. Ali berbaring di tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan 
puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Ali berjarak 4 m 
dari tongkat penyangga. Perkirakan tinggi bukit tersebut.

 (perhatikan gambar)

1.540 m

3 m
t

4 m

16. Analisis Kesalahan
 Gambar (a) menunjukkan persegi dengan panjang sisi 8 satuan. Persegi itu 

dibagi menjadi 4 bagian yaitu dua segitiga (P dan Q), serta dua trapesium (R dan 
S). Gambar (b) menunjukkan persegi panjang berukuran 5 satuan × 13 satuan. 
Persegi itu dibagi menjadi 4 bagian yaitu dua segitiga (P’ dan Q’), serta dua 
trapesium (R’ dan S’).  Apakah 8 × 8 = 5 × 13? Jika tidak, bagaimana kamu 
menjelaskan hal ini? Di mana letak kesalahannya?

P

R

Q

S

(a)

S'

Q'R'

P'

(b)
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17. Analisis Kesalahan
 Perhatikan gambar di bawah ini! Jelaskan di manakah letak kesalahannya?

(i)

(ii)

Jelaskan dari manakah lubang satu kotak ini berasal?

Kerjakan proyek di bawah ini bersama kelompokmu.

1. Perhatikan gambar jembatan Suramadu dan jembatan Barito di bawah ini.

Sumber:	 www.pesonawisatasurabaya.files.wordpress.com

  www.jalan2.com

(i)   Jembatan Suramadu    (ii)   Jembatan Barito

Proyek 4
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a. Berdasarkan gambar di atas, susunlah strategi bagaimana kamu dapat 
memperkirakan tinggi tiang jembatan Suramadu dan jembatan  Barito 
dari jalan raya tepat di bawahnya.

b. Berdasarkan strategi tersebut kira-kira berapa tinggi tiang jembatan 
Suramadu dan jembatan  Barito tersebut dari jalan raya tepat di bawahnya?

c. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di kelas.

2. Coba carilah gedung, pohon, tiang listrik, atau tiang bendera yang ada di 
sekitar sekolahmu. Bersama temanmu, lakukan kegiatan ini.

a. Buat strategi untuk memperkirakan tinggi gedung, pohon, tiang listrik, 
atau tiang bendera tersebut dengan menggunakan konsep kesebangunan 
dua segitiga. (minimal  dua strategi yang berbeda).

b. Berdasarkan strategi yang kamu buat, perkirakan berapa tinggi gedung, 
pohon, tiang listrik, atau tiang bendera tersebut.

c. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di kelas.

3. Coba carilah sungai atau danau yang ada di sekitar sekolah atau rumahmu. 

 Bersama temanmu, lakukan kegiatan ini.

a. Buatlah strategi untuk memperkirakan lebar sungai atau danau tersebut 
dengan menggunakan konsep kesebangunan atau kekongruenan dua 
segitiga. 

b. Berdasarkan strategi yang kamu buat, perkirakan berapa lebar gedung, 
pohon, tiang listrik atau tiang bendera tersebut.

c. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di kelas.

4. Bersama temanmu, buatlah pantograf yang bisa menghasilkan salinan gambar 
k kali lebih besar (boleh k = 2, 3, 4, 5 atau lebih). Dokumentasikan prosesnya. 
Presentasikan pantograf hasil karya kelompokmu tersebut beserta gambar 
salinannya.
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Kekongruenan dan KesebangunanUji Kompetensi 4

Selesaikan soal-soal berikut dengan benar dan sistematis.

1. Perhatikan gambar di bawah ini. Tulislah pasangan bangun yang kongruen.

 

 

2. Perhatikan gambar di bawah.

P Q

T U

VRS

8 cm

Jika PQRS kongruen dengan UVRT dan            

RT = 3
5

 RQ, tentukan panjang PQ.

3. Perhatikan gambar.        A

D

B

C

 Persegi panjang ABCD dibentuk dari 5 persegi panjang 
yang kongruen. Jika keliling setiap persegi panjang kecil 
adalah 20 cm, maka tentukan keliling dan luas ABCD.
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4. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG pada gambar di bawah ini 
adalah kongruen. Jika panjang AD = 12 cm, DC = 9 cm, dan EF = 18 cm, tentukan 
panjang CB.

12 cm

9 cm

A B

CD

18 cmE F

GH

5. Pasangan bangun di bawah ini kongruen, tentukan nilai x dan y pada gambar.

110o

70o

(i) (ii)

85o

125o

110o

xo

xo

yo
yo128o

6. Perhatikan gambar di bawah ini.

O

K L
P Q

RS

T

F
B

D

EA C

G

HI

J

NM

(a) (b)

(c) (d)

 Berapa banyak pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun di atas? Tuliskan 
semua pasangan segitiga kongruen tersebut.
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7. Apakah pasangan segitiga berikut ini pasti kongruen? Jika ya, kriteria apakah 
yang menjamin pasangan segitiga berikut ini kongruen? 
  

A D
B

C

A QB P

C R

a. b.

A

B

C
P

Q

C

A B

P Q

c. d.

A C

B

D A B P

RQC
  e. f.

8. Tuliskan satu pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun berikut dan tunjukkan.

      Q R

L

M N

P
P

Q

X

R

S

A B

C

E

F

D

a. b. c.

 PM = PN dan PQ = PR   PX = SR dan ΔPQR segitiga sama sisi
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9. Perhatikan gambar.        

KP

Q

13 cm

12 cm

R

L

M

Diketahui ΔPQR ≅ ΔLKM dan m∠PQR = 60o.     
Tentukanlah:

a. besar m∠PRQ	 	 	 d. panjang KL

b. besar m∠LKM		 	 e. panjang KM

c. besar m∠KML

10. Perhatikan gambar di samping.      A

B

C

ED

Diketahui AC = AE dan m∠BAC = m∠DAE

a. Tunjukkan bahwa ΔABC ≅ ΔADE.

b. Jika CD = 2 cm dan AE = 10 cm, 
 tentukanlah panjang BC dan AB

11. Perhatikan gambar di samping.      

A B

C

D
F

E
Diketahui panjang  AB = 13 cm dan EF = 5 cm.

a. Buktikan bahwa ΔAFE	≅ ΔDFE

b. Buktikan bahwa ΔDCB ≅ ΔDFE

c. Hitunglah panjang AC

d. Hitunglah panjang AE

12. Apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Jelaskan.

a. dua persegi    c. dua segitiga sama sisi

b. dua lingkaran   d. dua belah ketupat

13. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium RSPQ, tentukan nilai x dan y pada 
gambar di bawah.

 

A

D x

y

C

10 cm
21 cm

15 cm

12 cm

B
P Q

RS
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14. Perhatikan gambar berikut ini.

q

r

12 cm
s

p

12 cm

27 cm

8 cm

(i) (ii)

a. Jika trapesium (i) dan (ii) sebangun, tentukan nilai p, q,	r	 dan s.

b. Tentukan perbandingan keliling trapesium (i) dan (ii).

c. Tentukan perbandingan luas trapesium (i) dan (ii).

15. Hitunglah panjang sisi yang ditanyakan pada gambar berikut ini.

a. 

A B

C

E F

6 cm

4 cm

8 cm

     b. 

A B

C

E F

4 cm

3 cm6 cm

         EF = ... cm                 AB = ... cm

 c. 

A B

C

E F

6 cm

9 cm

2 cm

    d. 

A B

F

C

E 4 cm5 cm

7 cm

                   AE = ... cm              CF = ... cm

 e. 

A B

D
E

C

6 cm

7 cm

14 cm
   f. 

A

F E

D C

B8 cm

6 cm

2 cm

3 cm

                   AE = ... cm                EF = ... cm
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16. Diketahui trapesium sama kaki PQRS pada gambar di bawah ini, dengan panjang 
SR = 4 cm, PQ = 12 cm, dan QS = 20 cm. Tentukan panjang SO.

S

P

O

Q

R

17. Perhatikan gambar.

K L

N

M

16 cm

9 cm

a.  Tuliskan pasangan segitiga sebangun pada gambar 
tersebut.

b.  Dari tiap-tiap pasangan segitiga sebangun tersebut, 
tentukan pasangan sisi yang bersesuaian dan buat 
perbandingannya.

c.  Tentukan panjang NK, KL, dan MK.

18. ABCD adalah persegi.       
Jika DE = CF, maka tentukanlah panjang:
a. DE		 	 	 	 d. OC
b. OE		 	 	 	 e. OF
c. OD

19. Hitunglah panjang sisi yang diberi label pada gambar di bawah ini. 
 (semua dalam satuan sentimeter)

30

12

9
15

P

T

Q R

S
a

b

14

12

5

5

7Pc

f e d

L

R

N

M

Q

9

24

6
8

B

G
q
pE

C D

F

A Q

S T
P

R

O

y

x
z

12

10 14

18

16

A

D

2 cm

8 cm

B

C

E

O

F
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20. Dua belas tusuk gigi disusun seperti pada gambar di samping.
 Dengan memindahkan hanya dua tusuk gigi bagaimana kamu 

membentuk enam persegi atau tujuh persegi?

21. Enam belas tusuk gigi disusun seperti gambar di samping.
 Dengan memindahkan hanya dua tusuk gigi bagaimana 

kamu membentuk empat persegi?

22. Pada gambar di samping ini menunjukkan persegi yang  
 dibentuk dengan 20 tusuk gigi. Di tengahnya terdapat

 lubang kotak dengan luas 
1
25

 luas seluruhnya. Dengan 

 menggunakan 18 tusuk gigi, bagilah luasan di antara 
persegi luar dan persegi di tengah menjadi 6 daerah yang 
sebangun.

23. Perhatikan gambar.     
B

T

I

O

P

ENK 5 9

L

U

 Bangun PINK, NOTE, dan BLUE adalah 
persegi. Panjang KN = 5 cm dan NE =  
9 cm, Titik P – O – B terletak dalam satu 
garis lurus. Tentukan panjang sisi dan 
luas bangun BLUE.

24. Pada gambar di bawah ini, tinggi tongkat PQ sesungguhnya adalah 4 m dan 
panjang bayangannya 15 m.  Jika panjang bayangan pohon adalah 30 m, tentukan 
tinggi pohon.

30 m

15 mO Q

P

S

R

4 m

       Sumber:	Dokumen	Kemdikbud
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25. Sekelompok peserta jelajah alam mendapat

Sumber:	Dokumen	Kemdikbud

 tugas untuk menaksir lebar suatu sungai 
tanpa mengukurnya secara langsung. Mereka 
menentukan titik acuan di seberang sungai 
yaitu titik A. Satu peserta lain berdiri di titik C. 
Peserta yang lain berdiri di titik B tepat di depan 
A. Kemudian berjalan menuju ke titik F dengan 
jarak B ke F adalah  dua kali jarak B ke C. Dari 
titik F ia berjalan menuju titik D, di mana dengan 
pandangannya objek di titik A-C-D terletak pada 
satu garis lurus. Sehingga lebar sungai dapat 
diketahui dengan mengukur jarak F ke D. Apakah 
cara tersebut tepat utuk menaksir lebar sungai?

 Jelaskan.




