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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan melalui sumber-sumber yang sudah ada 

yang kemudian dianalisis kesesaiannya jika diterapkan pada siswa SMP kelas VIII. Pokok bahasan 

penelitian ini yaitu teorema pythagoras. Dan peneliti mengkaji bukti-bukti teorema pythagoras 

berdasarkan bangun datar yaitu 1) bangun segitiga, 2) bangun persegi, 3) bangun trapesium. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yang timbul dalam skripsi ini 

adalah 1) Bagaimana bukti teorema pythagoras berdasarkan segitiga dan alternatif pembelajarannya? 

2) Bagaimana bukti teorema pythagoras berdasarkan persegi dan alternatif pembelajarannya? 3) 

Bagaimana bukti teorema pythagoras berdasarkan trapesium dan alternatif pembelajarannya?.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini dapat dilakukan 

dimana saja kapan saja, karena penelitian ini berkaitan dengan metode pengumpulan data literature 

yang bisa diperoleh dari web site/ebook, buku, artikel, jurnal. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) Bukti teorema Pythagoras berdasarkan segitiga, 2) Bukti 

teorema Pythagoras berdasarkan persegi, 3) Bukti teorema Pythagoras berdasarkan trapesium 

semuanya menggunakan rumus luas, sifat-sifat bangun datar, hukum kekelan luas, kekongruenan, dan 

kesebangunan. 4) Metode pembuktian ini menggunakan pembuktian geometri. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini direkomendasikan: untuk referensi dalam menambah 

pengetahuan bahwa ada beberapa cara yang digunakan untuk membuktikan teorema pythagoras yaitu 

menggunakan rumus luas, hukum kekekalan luas, kekekongruenan, dan kesebangunan. 

 

Kata Kunci : Kajian bukti teorema Pythagoras.

I. LATAR BELAKANG  

Matematika sebagai ilmu 

pengetahuan dengan penalaran deduktif 

mengandalkan logika dalam menyakinkan 

akan kebenaran suatu pernyataan. Faktor 

intuisi dan pola berpikir induktif banyak 

berperan pada proses awal dalam 

merumuskan suatu konjektur yaitu dugaan 

awal dalam matematika. Proses penemuan 

dalam matematika dimulai dengan 

pencarian pola dan struktur, contoh kasus 

dan obyek matematika lainnya. 

Selanjutnya semua informasi dan fakta 

yang terkumpul secara individual akan 

diuji kebenarannya untuk kemudian 

disusun konjektur. Setelah itu dapat 

dibuktikan kebenarannya, yang kemudian 

menjadi suatu teorema (Putri, 2011:1). 

Definisi matematika menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

ilmu tentang bilangan dan segala suatu 

yang berhubungan dengannya yang 
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mencakup segala bentuk prosedur 

operasional yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah mengenai 

bilangan. 

Pernyataan-pernyataan matematika 

seperti definisi, teorema dan pernyataan 

lainnya pada umumnya berbentuk kalimat 

logika, dapat berupa implikasi, biimplikasi, 

negasi atau berupa kalimat berkuantor. 

Operator logika seperti konjungsi, 

disjungsi, implikasi, biimplikasi juga 

sering termuat dalam suatu pernyataan 

matematika. Jadi membuktikan kebenaran 

suatu teorema tidak lain adalah 

membuktikan kebenaran suatu kalimat 

logika menurut Baeti (dalam Putri, 

2011:1). 

Pokok bahasan dalam penelitian ini 

yaitu teorma pythagoras. Teorema 

pythagoras dapat dibuktikkan dengan 

berbagai cara. Namun pada pokok bahasan 

ini, peneliti dituntut untuk mengkaji bukti-

bukti teorema pythagoras berdasarkan 

bukti luas bangun datar. Peneliti berharap 

bahwa penelitian ini dapat memudahkan 

mahasiswa, para pengajar maupun 

pembaca lainnya dalam mencari informasi 

tentang teorema pythagoras. Penelitian ini 

dapat digunakan untuk referensi dalam 

mengajar. Para guru dapat menggunakan 

berbagai cara yang telah disajikan dan 

kemudian menggunakan cara yang mudah 

untuk diterpakan dalam mengajar. 

Sehingga, siswa dapat mengetahui bahwa 

rumus teorema pythagoras dapat 

dibuktikan dengan berbagai cara. 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan. Penelitian 

keputakaan merupakan sebuah penelitian 

yang didalamnya berisi informasi, yang 

didapat dari sumber-sumber yang 

terpercaya seperti jurnal, artikel, dan buku-

buku yang mendukung dari penelitian 

tersebut. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

kepustakaan. Penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang 

data-datanya diperoleh dari studi pustaka 

atau literature terkait, krmudian dianalisis 

secara teoritis-filosofis, disimpulkan dan 

diangkat  relevansi serta kontekstualnya 

(Arif, 2008:10).  

Penelitian kepustakaan (riset 

kepustakaan) ialah serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatatat serta mengolah bahan 

penelitian ( Zed, 2014: 3). 

Penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang data-

datanya diperoleh melalui pelacakan 

sumber-sumber primer dan sekunder 

(Susanto, 2008:75). 
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Dalam penelitian ini memiliki 

prosedur yang digunakan dalam penelitian 

kepustakaan yaitu sebagai beriukut: 

1. Mengumpulkan dan membaca bukti-

bukti teorema pythagoras dari referensi 

yang sudah ada. 

2. Mengklasifikasikan bukti-bukti 

berdasarkan luas bangun persegi, 

segitiga dan trapesium. 

3. Memaparkan bukti-bukti berdasarkan 

klasifikasi luas bangun datar. 

 

III. KAJIAN DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dalam 

penelitian ini yaitu bahwa pembuktian 

teorema pythagoras dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus luas segitiga, 

rumus luas persegi, rumus luas trapesium, 

sifat-sifat bangun  datar, dan hukum 

kekekalan luas. 
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