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- - | GARIS DAN SUDUT | - - 

 
Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
tujuh7sudut 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
BANGUN DATAR 

Persegi  
 

A B 

C D 

 
Sifat-sifat persegi: 
1) Semua sisinya sama panjang 
2) Masing-masing sudutnya siku-siku 
3) Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak 

lurus. 
 
Keliling (K) = 4 x s 
Luas (L) = s2 = s x s 
 
Persegi Panjang 
 

A B 

C D 

 
Sifat-sifat persegi panjang: 
1) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama 

panjang 
2) Masing-masing sudutnya siku-siku 
3) Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan 

sama panjang 
 
Keliling (K) = 2 (p + l) 
Luas (L) = p ´ l 
 
 
 
 
 
 

Segitiga  
 

A B 

C 

 
Sifat segitiga. 
Jumlah ketiga sudutnya adalah 180o  
(sudut A + sudut B + sudut C = 180o) 

 
Keliling (K) = AB + BC + AC 

Luas (L) = ta ´´
2
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 Garis-Garis Istimewa Pada Segitiga 

 
CF = garis tinggi segitiga ABC  
BE = garis bagi segitiga ABC 
AD = garis berat segitiga ABC 
 

- Garis tinggi segitiga adalah garis yang ditarik 
dari sebuah titik sudut segitiga tegak lurus sisi 
di hadapannya. 

- Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik 
dari titik sudut segitiga dan membagi sudut 
menjadi dua sama besar. 

- Garis sumbu suatu segitiga adalah garis yang 
membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua bagian 
sama panjang dan tegak lurus pada sisi-sisi 
tersebut. 
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- Garis berat suatu segitiga adalah garis yang 
ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan 
membagi sisi di hadapannya menjadi dua 
bagian sama panjang 

 
Jajargenjang  
 
 

A B 

D C 

 
 
Sifat-sifat  
1) Dua pasang sisinya sama panjang dan sejajar 
2) Mempunyai dua sudut lancip (ÐA dan ÐC) 

dan dua sudut tumpul (ÐB dan ÐD). 
3) Sudut yang berhadapan sama besar. 
4) Diagonal-diagonalnya saling membagi dua 

sama panjang. 
5) Jumlah sodot yang berdekatan 1800 
 
Keliling (K) = AB + BC + CD + AD 
Luas (L) = alas x tinggi 
Belah Ketupat  
 

A C 

D 

B  
Sifat-sifat belah ketupat. 
1) Semua sisinya sama panjang 
2) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
3) Sudut yang berhadapan sama besar. 
4) Kedua diagonalnya berpotongan di dan 

membagi dua sama panjang. 
 
Keliling (K) = AB + BC + CD + AD 

Luas (L) = BDAC ´´
2
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Layang-layang  
 
 

A C 

D 

B  
Sifat-sifat layang-layang. 
1) Dua pasang sisinya sama panjang 
2) Sepasang sudutnya sama besar (ÐA = ÐC). 
3) Terbentuk dari dua segitiga samakaki yang 

alasnya saling berimpit. 
4) Diagonal-diagonalnya saling berpotongan 

tegak lurus 
5) Diagonal terpanjangnya merupakan sombu 

simetri. 
 
Keliling (K) = AB + BC + CD + AD 

Luas (L) = BCAC ´´
2
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Trapesium  
 

E F 

G H 

t 

 
Sifat-sifat trapesium 
1) Mempunyai sepasang sisi sejajar 
2) Jumlah besar sudut yang berdekatan diantara 

dua sisi sejajar adalah 1800. 
 
Keliling (K) = EF + FG + GH + HE 

Luas (S) = 
( )

2
tGHEF ´+

 Contoh soal: 
1. Tutup sebuah kotak perhiasan berbentuk 

persegipanjang, di sekelilingnya akan 
dipasang pita. Jika ukuran tutup kotak 
perhiasan tersebut 15cm x 12cm, panjang pita 
yang diperlukan adalah …  

 Penyelesaian: 
 Keliling tutup  = 2 x (p +l) 
    = 2 x (15 +12) cm 
    = 2 x 27 cm 
    = 54 cm 
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2. Sebuah halaman rumah berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran panjang 30 meter dan 
lebar 20 meter. Di sekeliling halaman rumah 
tersebut akan dipasang pagar dengan biaya 
pembuatan pagar Rp 50.000,00 per meter. 
Tentukan besar biaya yang diperlukan untuk 
membuat pagar tersebut. 
 
Penyelesaian : 

 Pembuatan pagar di sekeliling halaman 
rumah berbentuk persegi panjang sama 
dengan menentukan keliling halaman rumah. 

 K = 2 ´ (p + l) 
  = 2 ´  (30 + 20) 
  = 2 ´  50 
  = 100 m 
 
 Biaya  = 100 ´  Rp 50.000,00 
   = Rp 5.000.000,00 
 Jadi, biaya untuk pembuatan pagar tersebut 

Rp 5.000.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 
Luas daerah yang diarsir pada gambar di atas 
adalah .... 
 

Penyelesaian : 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Di bawah ini merupakan sifat segitiga sama 

kaki, kecuali .... 
a.  dapat menempati bingkainya cara tepat 

dengan dua cara 
b.  mempunyai dua sisi sama panjang 
c.  mempunyai dua sumbu simetri 
d.  mempunyai dua sudut sama besar 
 

2. Pada segitiga ABC, diketahui Ð A = 35O dan 
ÐB = 45O. Segitiga ABC termasuk segitiga .... 
a. tumpul    c. sama kaki  
b. siku-siku  d. sama sisi 

 
3. Segitiga sama sisi dapat menempati bingkainya 

dengan .... 
a. 2 cara    c. 3 cara  
b. 4 cara    d. 6 cara 
 

4.  Yang berikuti ni merupakan sifat-sifat persegi 
panjang, kecuali .... 
a. diagonal-diagonalnya berpotongan dan 

membagi dua sama panjang 
b.  diagonalnya sama panjang 
c.  diagonal-diagonalnya berpotongan tegak 

lurus 
d.  sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar 
 

5. Pada gambar di atas garis AD merupakan....  

 
a. garis bagi   c. garis tinggi 

 b. garis berat  d. garis sumbu 
 
6. Dalam segitiga ABC diketahui AB = AC = 12 cm 

dan AB = 8 cm. Keliling segitiga ABC adalah .... 
a. 30 cm    c. 32 cm  
b. 42 cm    d. 45 cm 
 

7.  Keliling suatu segitiga sama kaki adalah 56 cm 
dan AC = BC = 18 cm adalah .... 
a. 35 cm    c. 30 cm  
b. 20 cm    d. 15 cm 

 
 
 
 
 

 
8. Pada gambar di samping ini. ÐC = 36o,  
 besar Ð B = ....  

  
 a. 126 o    c. 64 o 
 b. 54 o    d. 44 o 

 
9. Dari gambar di samping, besar Ð A = .... 

  
 a. 50O    c. 60 O 
 b. 70 O    d. 80 O 

 

10. Dalam D ABC sama kaki, AC = BC = 37,5 O,  
 besar ÐC = .... 

a. 37,5 O    c. 55,5 O 
b. 75 O     d. 105 O 

 
11. Besar sudut-sudut suatu segitiga berbanding 

sebagai 5 : 4 : 3. Jika sudut terbesar 75O, maka 
besar sudut terkecil adalah .... 
a. 45O     c. 40O  
b. 30O     d. 15O 

 
12.  Tinggi sebuah segitiga 6 cm dan panjang alasnya 

15 cm. Luas segitiga tersebut adalah .... 
a. 90 cm2    c. 65 cm2  
b. 55 cm2    d. 45 cm2 
 

13.  Luas sebuah segitiga adalah 50 cm2 dan panjang 
alasnya 20 cm. Tinggi segitiga adalah .... 
a. 5 cm     c. 6 cm  
b. 7 cm     d. 8 cm 
 

14. Luas segitiga pada gambar di atas adalah ....  

 
a. 12 cm2  
b. 7 cm2  
c. 5 cm2 
d. 11 cm2 
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15. Sebuah segitiga siku-siku samakaki jika salah 
satu sisi siku-sikunya 10 cm,maka luas segitiga 
tersebut adalah ..... 

  a. 50 cm2  c.100 cm2 
  b. 120 cm2  d.140 cm2 

 
16. Keliling sebuah persegi panjang 240 cm. Jika 

perbandingan panjang dan lebarnya 7 : 5, ukuran 
lebarnya adalah .... 
a. 50 cm    c. 55 cm  
b. 70 cm   d. 75 cm 
 

17. Luas sebuah persegi panjang=48 cm2. jika 
panjang 16 cm, maka keliling persegi panjang 
adalah ....... 

  a.36 cm           c.38 cm 
  b.39 cm          d.40 cm 
 
18. Jika suatu segitiga sudut-sudutnya berbanding  :  
 2 : 3 maka besar sudut terbesarnya adalah .... 

a. 108O     c. 135 O  
b. 90 O     d. 120 O  
 

19.  Keliling ∆PQR sama kaki  adalah 50 cm. Jika 
PR = QR = 15, maka panjang PQ = …. 

 a. 10 cm   c. 30 
cm  

 b. 20 cm  d. 40 cm  
  
20.  Keliling ∆ABC adalah 168 cm.  
 Jika AB : BC : AC = 3 : 4 : 5,  
 maka panjang AB = …. 
 a. 10 cm  c. 42 

cm   
 b. 12 cm  d. 56 cm  
  
21.  Luas sebuah segitiga = 238 cm2 dan tingginya  

28 cm. Panjang alasnya adalah …. 
 a. 8,5 cm   c. 

15,5cm  
 b. 14 cm   d. 17 cm  
 
22. Persegi panjang mempunyai perbandingan 

panjang : lebar = 7 : 5. Jika kelilingnya 120 cm, 
maka lebar persegi panjang itu adalah ... 
a. 20 cm   c. 25 cm 
b. 21 cm   d. 28 cm 

 
23. Persegi dengan luas 1.560,25 cm2 mempunyai 

keliling sama dengan ... 
a. 89 cm   c. 144 cm 
b. 117 cm   d. 158 cm 

 

24. Luas persegi yang memiliki panjang diagonal 8 
cm adalah ... 
a. 64 cm2   c. 32 cm2 
b. 49 cm2   d. 18 cm2 

 
 25. Diketahui luas persegi panjnag 204 cm2. Jika 

lebarnya 12 cm maka keliling persegi panjang 
itu adalah ... 
a. 17 cm   c. 34 cm 
b. 29 cm   d. 58 cm 

 
26. Keliling persegi I = 2 kali keliling persegi II. 

Jika panjang rusuk persegi I adalah 3 cm maka 
luas persegi II adalah ... 
a. 36 cm2   c. 24 cm2 
b. 32 cm2   d. 18 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. Keliling daerah arsiran pada gambar di atas 

adalah ... 
a. 42 cm   c. 36 cm 
b. 39 cm   d. 30 cm 

 
28. Luas daerah arsiran pada gambar di bawah ini 

adalah 
a. 30 cm2  
b. 26 cm2 
c. 22 cm2 
d. 20 cm2 

 
 
 

 
29.  Diketahui panjang sisi ∆ABC adalah (2x-1) cm, 

(x+3) cm, dan (3x-1) cm. 
 Jika keliling segitiga tersebut 19 cm, nilai x = 

…. 
 a. 3  c. 5  

  
 b. 4  d. 6 
  
30.  Luas sebuah segitiga = 58,5 cm2 dan alasnya  13 

cm. maka tinggi segitiga adalah …. 
 a. 6 cm  c. 12 

cm  
 b. 9 cm  d. 15 cm  
 

3 cm 

5 cm 

10  cm 

1 cm 

2 cm 

1cm 

5 cm 

6 cm 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/

