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

 
sbl1kesebangunan 

 
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! 
 

 
KESEBANGUNAN DAN KONGRUENSI 

 
ü Dua bangun dikatakan sebangun jika 

memenuhi syarat : 
a. Sudut-sudut yang bersesuaian sama 

besar, dan 
b. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai 

perbandingan yang sama 
ü Dua bangun dikatakan kongruen (sama dan 

sebangun) jika memenuhi syarat : 
a. Sudut-sudut yang bersesuaian sama 

besar, dan 
b. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang 

ü Perbandingan panjang sisi dua segitiga yang 
sebangun : 
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BC2 = CD × CA   
BD2 = DC × DA  
BA2 = AD × AC  

  

 A B 

C D 

E F 

 
 

EDAE
ABEDCDAEEF

+
´+´

=
 

 

  

 A B 

C D 

E F 

   
    
 E = titik tengah diagonal AC 
 F = titik tengah diagonal BD 

 EF = 
2

CDAB -

  
Contoh : 
Sebuah tiang yang tingginya 2m mempunyai 
bayangan 250 cm. Jika pada saat yang sama 
bayangan sebuah gedung 40 m, maka tinggi gedung 
adalah...  
 
Penyelesaian : 

gedungbayangan
gedungtinggi
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Jadi, tinggi gedung 32 m. 
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Soal Pilihan Ganda  
1. Berikut adalah syarat kesebangunan pada 

bangun datar, kecuali .... 
a.  perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya 

senilai 
b.  sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar 
c.  sudut-sudut yang bersesuaiannya memiliki 

perbandingan yang senilai 
d.  pernyataan (a) dan (b) 

 
2. Perhatikan gambar dua trapesium yang sebangun 

berikut. 

   
 
Nilai n yang memenuhi adalah .... 
a. 12 
b. 14 
c. 16 
d. 18 
 

3. Ukuran persegipanjang yang sebangun dengan 
persegipanjang berukuran 4 cm × 12 cm adalah 
.... 
a. 4 cm × 2 cm 
b. 18 cm × 6 cm 
c. 8 cm × 3 cm 
d. 20 cm × 5 cm 
 

4.  Bangun-bangun di bawah ini pasti sebangun, 
kecuali .... 
a. dua persegi 
b. dua persegipanjang 
c. dua lingkaran 
d. dua segitiga samasisi 

 
5.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Nilai x sama dengan .... 

a. 6,7 cm 
b. 5,0 cm 
c. 4,1 cm 
d. 3,8 cm 

6.  Diketahui ΔPQR dengan ST sejajar PQ, PS = 6 
cm, ST = 10 cm, dan RP = 15 cm. Panjang BS 
adalah ... cm. 
a. 9 cm 
b. 10 cm 
c. 12 cm 
d. 15 cm 
 

7.  Pernyataan di bawah ini yang benar adalah .... 
a.  jika sudut-sudut dua segitiga sama besar, 

sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang 
b.  jika sisi-sisi dua segitiga sama panjang 

sudut-sudut, kedua segitiga itu sama besar 
c.  jika dua segitiga sebangun, kedua segitiga 

itu kongruen 
d.  jika dua segitiga sebangun, sisi-sisinya sama 

panjang 
8.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Pasangan segitiga yang kongruen adalah .... 

a. ΔDAB dan ΔCAD 
b. ΔCDA dan ΔCBA 
c. ΔABC dan ΔADC 
d. ΔBAD dan ΔCAD 

9.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Nilai x + y = .... 

a. 260° 
b. 130° 
c. 50° 
d. 25° 

10.  Pada gambar berikut, ΔPQR ΔSTU. 

  
 Pernyataan yang benar adalah .... 

a. Ð S = 50° 
b. Ð T = 70° 
c. Ð S = 60° 
d. ÐU = 60° 
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11. Pada gambar di atas, besar Ð RSP adalah .... 

  
a. 45° 
b. 40° 
c. 35° 
d. 30° 
 

12.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Jika panjang AB = (6x − 31) cm, CD = (3x − 1) 

cm, dan BC = (2x + 3) cm, panjang AD = .... 
a. 29 cm 
b. 26 cm 
c. 23 cm 
d. 20 cm 
 

13.  Pada sebuah peta, jarak 3,2 cm me wakili 288 
km. Skala peta tersebut adalah .... 
a. 1 : 4.500.000 
b. 1 : 6.000.000 
c. 1 : 7.500.000 
d. 1 : 9.000.000 
 

14.  Diketahui sebuah kolam berbentuk lingkaran. 
Pada denah berskala 1 : 200, kolam itu digambar 
dengan diameter 4 cm. Jika π = 3,14 maka luas 
tanah yang digunakan untuk kolam adalah .... 
a. 200,96 m2 
b. 50,24 m2 
c. 25,12 m2 
d. 12,56 m2 

 
15.  Pasangan bangun datar berikut ini pasti 

sebangun, kecuali .... 
a. dua segitiga samasisi 
b. dua persegi 
c. dua segienam beraturan 
d. dua belahketupat 
 
 
 

16.  Sebuah penampung air yang panjangnya 10 m 
sebangun dengan kotak korek api yang panjang, 
lebar, dan tingginya berturut-turut 4 cm; 3,5 cm; 
dan 1,5 cm. Volume penampung air tersebut 
adalah .... 
a. 328.125 liter 
b. 287.135 liter 
c. 210.000 liter 
d. 184.250 liter 
 

17.  Panjang bayangan tugu karena sinar Matahari 
adalah 15 m. Pada tempat dan saat yang sama, 
tongkat sepanjang 1,5 m yang ditancapkan tegak 
lurus terhadap tanah mempunyai bayangan 3 m. 
Tinggi tugu adalah .... 
a. 6 m 
b. 7,5 m 
c. 8,5 m 
d. 9 m 
 

18.  Besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 3x°, 5x°, 
dan 7x°. Sudut yang terkecil dari segitiga itu 
besarnya .... 
a. 9° 
b. 12° 
c. 15° 
d. 18° 
 

19.  Segitiga yang ukuran sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 
cm sebangun dengan segitiga yang ukuran sisi-
sisinya .... 
a. 8 cm, 15 cm, dan 17 cm 
b. 5 cm, 12 cm, dan 13 cm 
c. 9 cm, 12 cm, dan 15 cm 
d. 20 cm, 16 cm, dan 12 cm. 
 

20. Ukuran persegi panjang yang sebangun dengan 
persegi panjang berukuran 9 cm × 4 cm adalah . 
. . . 
a. 14 cm × 7 cm  
b. 9 cm × 3 cm  
c. 27 cm × 12 cm 
d. 21 cm × 14 cm 
 

21. Pak Bahri membuat bingkai foto dari kayu. 
Bagian tepi luar bingkai berukuran 45 cm × 15 
cm, sedangkan lebar bagian tepi dalam bingkai 
adalah 7 cm. Bila Pak Bahri menghendaki 
bagian dalam bingkai sebangun dengan bagian 
luar maka panjang bagian tepi dalam bingkai 
adalah . . . . 
a. 14 cm   c. 17 cm  
b. 20 cm  d. 21 cm 
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22.  Gedung yang tingginya 48 m mempunyai 
panjang bayangan 64 m. Pada saat dan tempat 
yang sama sebuah tiang mempunyai panjang 
bayangan 18 m. Maka tinggi tiang sebenarnya 
adalah . . . . 
a. 13,5 cm  
b. 14,3 m  
c. 16 m 
d. 18,5 m 
 

23.  Dua bangun berikut yang pasti sebangun adalah 
. . . . 
a. dua persegi  
b. dua belah ketupat  
c. dua segitiga sama kaki 
d. dua persegi panjang 
 

24. Ukuran persegi panjang yang sebangun dengan 
persegi panjang berukuran 24 cm × 8 cm adalah 
. . . . 
a. 8 cm × 2 cm  
b. 6 cm × 2 cm  
c. 4 cm × 4 cm 
d. 5 cm × 7 cm 

 
25.  Pernyataan berikut ini yang benar adalah …. 
 a.  Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika 

sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai 
perbandingan yang sama 

 b. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika 
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar 

 c.  Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika 
sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang 

 d. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika 
dua pasang sisi yang bersesuaian sama 
panjang 

 
26. ABCD adalah persegi panjang. Kedua diagonal 

AC dan BD berpotongan di O. Segitiga yang 
kongruen dengan ∆AOB adalah …. 

  
 a. ∆AOD      
 b. ∆DAB     
 c. ∆DOC 
 d. ∆BOC 
 
 
 
 

27. DiketahuiÐA = ÐD dan Ð B = Ð E. ∆ABC 
dan ∆DEF kongruen jika …. 

  
 a. ÐC = Ð F    
 b. AB = DE     
 c. AB = DF 
 d. BC = DF 
 
28. Diketahui ∆ABC siku-siku di A, ∆PQR siku-

siku di Q. Jika ∆ABC dan ∆PQR kongruen, 
pernyataan di bawah ini yang pasti benar adalah 
…. 

  
 a. ÐB = Ð P   
 b. AB = PQ     
 c. AC = QR 
 d. BC = PR 
 
29. Pada gambar di bawah ini, diketahui ABCD 

adalah layang-layang dengan diagonal AC dan 
BD berpotongan di O. Berdasarkan gambar di 
bawah ini, pernyataan yang salah adalah …. 

  
 a. ∆ABO dan ∆CBO kongruen   
 b. ∆ABD dan ∆CBD kongruen    
 c. ∆ACD dan ∆ABC kongruen 
 d. ∆AOD dan ∆COD kongruen 
 
30. Pada gambar di bawah, ∆PQR sama kaki dengan 

RP = RQ. Garis QS dan PT adalah garis tinggi 
yang berpotongan di O. Jika Ð POQ = 120°, 
maka Ð PRQ adalah …. 

  
 a. 80°    c. 60°   
 b. 40°    d. 30° 
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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/ 
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