
Konsep Dasar Geometri 

 

A. Segitiga 

1. Definisi Segitiga 

Segitiga merupakan model bangun ruang datar yang dibatasi oleh tiga ruas 

garis. 

 

2. Klasifikasi Segitiga 

a) Segitiga menurut panjang sisinya 

1) Segitiga sembarang 

Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tiak sama 

panjang. 

 

Pada segitiga di atas AB ≠ BC ≠ AC 
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2) Segitiga sama kaki 

Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama 

panjang. 

 

Pada segitiga di ata AB = AC. Hal ini mengakibatkan kedua sudut 

alasnya yaitu ∠𝐴𝐵𝐶 𝑑𝑎𝑛 ∠𝐴𝐶𝐵 sama besar. 

 

3) Segitiga sama sisi 

Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. 

 

Pada segitiga di atas AB = BC = AC, hal ini berakibat ketiga 

sudutnya sama besar yaitu 60°. 

 

b) Segitiga menurut besar sudutnya 

1) Segitiga lancip 

Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. 
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Pada segitiga di atas ∠𝑃𝑄𝑅,∠𝑄𝑅𝑃,𝑑𝑎𝑛 ∠𝑄𝑃𝑅 semuanya lancip. 

 

2) Segitiga tumpul 

Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. 

 

Pada segitiga di atas ∠𝐵𝐶𝐴 adalah sudut tumpul, dan hanya satu-

satunya yang tumpul. 

 

3) Segitiga siku-siku 

Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. 

 

Pada gambar di atas ∠𝐵𝐶𝐴 siku-siku yaitu 90°. 
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c) Segitiga menurut besar sudut dan panjang sisinya 

 LANCIP TUMPUL SIKU-SIKU 

SEMBARANG Lancip sembarang Tumpul sembarang Siku-siku sembarang 

SAMA KAKI Lancip sama kaki Tumpul sama kaki Siku-siku sama kaki 

SAMA SISI Lancip sama sisi -  

 

B. Segiempat 

1. Definisi Segiempat 

Segiempat adalah sebuah model bangun datar yang dibatasi oleh empat ruas 

garis. 

 

2. Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah segiempat yang setiap sudutnya siku-siku dan sisi-sisi 

yang berhadapan sama panjang. Dari definisi tersebut selanjutnya kita dapat 

menyelidiki sifat-sifat persegi panjang. 

a) Diagonal-diagonal pada persegi panjang adalah sama panjang. 

 

Pada gambar di atas AC = BD 

 

b) Diagonal-diagonal pada persegi panjang saling membagi dua sama panjang 

Dari gambar yang terdapat pada (a) AO = OC = DO = BO 

 

3. Persegi 

Persegi merupakan segiempat yang tiap sudutnya siku-siku dan tiap sisinya 

sama panjang. 
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Sifat-sifat persegi 

a) Diagonal-diagonal pada persegi sama panjang 

b) Diagonal-diagonal pada persegi saling membagi sama panjang 

c) Diagonal-diagonal pada persegi saling berpotongan tegak lurus 

d) Diagonal-diagonal persegi membagi dua sudut-sudut persegi menjadi dua 

bagian sama besar yaitu 45°. 

 

4. Jajar Genjang 

Jajar genjang adalah segiempat yang sisi-sisi berhadapannya sejajar. 

Sifat-sifat jajar genjang 

a) Pada jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

b) Pada jajar genjang diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi 

dua sama panjang. 

c) Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar. 

d) Sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang berjumlah 180°. 

 

5. Belah Ketupat 

Belah ketupat merupakan segiempat yang semua sisinya sama panjang. 

Sifat-sifat belah ketupat 

a) Diagonal-diagonal saling berpotongan tegak lurus. 

b) Diagonal-diagonal pada belah ketupat saling membagi dua sama panjang. 

c) Diagonal-diagonal belah ketupat membagi dua sudut menjadi dua bagian 

sama besar. 

 

6. Layang-layang 

Layang-layang merupakan segiempat yang sepasang sisi berdekatannya sama 

panjang. 

Sifat-sifat layang-layang 



a) Diagonal terpanjang membagi dua sudutnya menjadi dua bagian sama 

besar. 

b) Sudut-sudut yang berhadapan yang dilalui diagonal terpendek sama besar. 

c) Diagonal-diagonal pada layang-layang saling berpotongan tegak lurus. 

 

C. Segilima 

Segilima adalah bangun datar yang diabatasi oleh lima buah ruas garis. Sifat-sifat 

khas yang dimiliki segilima, antara lain sebagai berikut: 

1. Jumlah sudut dalam segilima adalah 540°. 

2. Segilima yang semua sisinya sama disebut segilima beraturan. 

 

D. Bangun Ruang 

1. Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam 

bidang berbentuk persegi yang kongruen. 

 

 

2. Balok 

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 

enam sisi berupa persegi panjang, yang 

masing-masing sisi berhadapannya kongruen. 

 

3. Prisma 

Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi 

berhadapan yang sejajar dan konruen dan sisi-sisi lain yang 

tegak lurus dengan kedua sisi berhadapan tersebut. 

 

 

 



4. Tabung 

Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas 

berbentuk lingkaran. 

 

 

 

 

5. Limas 

Limas disebut juga piramida. Limas adalah bangun ruang 

yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak 

sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk 

segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. 

 

6. Kerucut 

Kerucut adalah bentuk khusus dari limas dengan alas berbentuk 

lingkaran. 

 

 

 

7. Hubungan antara banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk bangun ruang. 

 

Bangun ruang sisi Titik sudut Rusuk 

Kubus 6 8 12 

Prisma segitiga 5 6 9 

Prisma segilima 7 10 15 

Prisma segidelapan 10 16 24 

Limas segitiga 4 4 6 

Limas segiempat 5 5 8 

Limas segilima 6 6 10 

Limas segidelapan 9 9 16 

Pola titik sudut dan rusuk membentuk rumus yang disebut rumus euler, yaitu: 

R = (S + T) - 2 
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