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A. Sejarah Geometri Euclid 

 Matematika pada jaman Mesir Kuno dapat dipelajari dari artefak yang ditemukan yang 

disebut Papyrus Rhind telah memberikan gambaran bagaimana matematika di Mesir Kuno telah 

berkembang pesat.  

 

Papyrus Rhind 

Geometri adalah salah satu cabang ilmu matematika. Geometri berasal dari bahasa Yunani 

yaitu geo yang berarti bumi dan metria yang berarti ukuran. Secara harfiah geometri dapat 

diartikan sebagai ilmu pengukuran bumi. Dengan demikian geometri merupakan studi ruang dan 

sistematisasi dari cara kita memandang ruang di sekitar kita. Pada awalnya geometri mulai dikenal 

oleh Mesir Kuno dalam perhitungan ukuran tanah untuk perpajakan. Geometri adalah salah satu  

ilmu yang tertua, ilmu yang menyangkut geometri telah ada sejak zaman Mesir Kuno, Lembah 

Sungai Indus dan Babilon, sekitar  3000 SM.  

Pada awalnya geometri hanya menitikberatkan pada jarak, luas,dan volume. Tetapi pada 

abad ke-3 SM, geometri telah diletakkan dalam aksioma Euclid yang disebut Geometri Euclid. 

Geometri Euclid selalu dikaitkan dengan seorang matematikawan terkenal sepanjang abad yaitu 

Euclid (325-265 SM) dari Alexandria, Mesir. 

 

  Euclid 

Hampir tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah Euclid seorang matematikawan 

kreatif atau sekedar pandai mengumpulkan dan mengedit pekerjaan orang lain. Seorang penulis 



 

 
 

2 

Arab, Al-Qifti (1248), mencatat bahwa ayah Euclid adalah Naucrates dan kakeknya adalah 

Zenarchus, bahwa ia adalah seorang Yunani, lahir di Tirus dan tinggal di Damaskus. Kemungkinan 

ia mengikuti akademi Plato di Athena, menerima pelatihan matematika dari mahasiswa Plato, dan 

kemudian datang ke Alexandria. Ada beberapa bukti bahwa Euclid juga mendirikan sekolah dan 

mengajar murid-murid ketika ia berada di Alexandria. 

Euclid terkenal sebagai “Bapak Geometri”, matematikawan kuno yang menghasilkan 

karya monumental. Karya tersebut adalah The Elements, buku itu menjadi karya manusia terkenal 

dan akan selalu digunakan sepanjang masa. Sekarang The Elements termuat di dalam buku teks 

sekolah yang berkatian dengan geometri dan  teori bilangan. Buku itu terdiri dari 13 bagian buku. 

 

The Elements 

 

Sebagian besar teorema muncul dalam The Element tidak ditemukan oleh Euclid sendiri, 

tetapi merupakan hasil karya matematikawan sebelumnya Yunani seperti Pythagoras, Hippocrates 

Chios, Theaetetus Athena, dan Eudoxus dari Cnidos. Namun, Euclid biasanya terkenal dengan 

pengaturan teorema secara logis, sehingga dapat menunjukkan (diakui, tidak selalu dengan 

ketelitian yang dituntut oleh matematika modern) bahwa mereka harus mengikuti dari lima 



 

 
 

3 

aksioma sederhana. Euclid terkenal dengan rancangan sejumlah bukti cerdik terutama teorema 

sebelumnya ditemukan: misalnya, Teorema 48 pada Buku 1. 

Buku 1 sampai 6 memuat tentang geometri datar yaitu segitiga, segiempat, lingkaran, segi 

banyak, perbandingan dan kesebangunan. Buku 7 sampai dengan 10 tentang teori bilangan, buku 

11 tentang geometri ruang yang berhubungan dengan geometri dengan geometri datar. Buku ke-

12 membahas tentang limas, kerucut dan tabung dan buku ke-13 membahas bidang banyak.  

Arti penting buku The Elements tidak terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang 

dilontarkan Euclid. Hampir semua teori yang terdapat didalam buku itu pernah ditulis orang 

sebelumnya dan telah terbukti kebenarannya. Kontribusi Euclid terletak pada cara pengaturan dari 

bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan 

penyusunan buku. 

Di sini yang paling utama adalah pemilihan dalil-dalil serta perhitungan-perhitungannya, 

misalnya tentang kemungkinan menarik garis lurus di antara dua titik. Sesudah itu, dengan cermat 

dan hati-hati dia mengatur dalil sehingga mudah dipahami oleh orang-orang sesudahnya. Bilamana 

perlu, dia menyediakan petunjuk cara pemecahan hal-hal yang belum terpecahkan dan 

mengembangkan percobaan-percobaan terhadap permasalahan yang terlewatkan. The Elements 

merupakan buku pegangan baku lebih baik dari 2000 tahun dan buku teks paling sukses yang 

pernah disusun manusia. 

Bagitu hebatnya Euclid menyusun bukunya sehingga dari bentuknya saja sudah mampu 

menyisihkan semua buku teks yang pernah dibuat orang sebelumnya. Buku ini aslinya ditulis 

dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Terbitan pertama 

muncul pada 1482, sekitar 30 tahun sebelum penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Sejak 

penemuan mesin cetak, buku itu diterbitkan dalam ribuan edisi dengan beragam corak. 

Buku The Elements jauh lebih berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang 

logika. Buku ini adalah contoh komplit perihal struktur dedukatif dan buah pikir yang 

menakjubkan dari semua hasil kreasi otak manusia. 

Pada umumnya orang-orang Eropa tidak beranggapan bahwa geometri ala Euclid hanyalah 

sebuah sistem abstrak. Mereka justru sangat yakin bahwa gagasan Euclid benar-benar merupakan 

kenyataan yang sesungguhnya. 

Pengaruh Euclid terhadap Isaac Newton juga sangat kentara. The Principe karya Newton 

mirip dengan The Elements. Selain itu, berbagai ilmuwan juga mencoba menyamakan diri dengan 

Euclid. Caranya dengan memperlihatkan bagaimana semua kesimpulan mereka secara logis 
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berasal dari asumsi asli. Itulah yang antara lain dilakukan oleh ahli-ahli matematika seperti 

Bertrand Russel, Alfred North Whitehead, dan filosof Spinoza. Kini para ahli matematika telah 

memaklumi bahwa geometri Euclid bukan satu-satunya sistem geometri yang menjadi pegangan 

pokok. Mereka maklum bahwa selama 150 tahun terakhir banyak orang yang merumuskan 

geometri bukan ala Euclid. 

 

B. Pengertian Definisi, Aksioma, Teorema, Lemma, Postulat, Akibat, dan Proposisi 

 1.  Aksioma 

 Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, 

sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi atau aksioma yaitu suatu pernyataan yang 

diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum untuk semua cabang ilmu, tanpa memerlukan 

pembuktian. Beberapa aksioma yang diperlukan dalam  geometri ruang dikemukakan oleh Euclid. 

Aksioma dasar dalam geometri antara lain: 

1) Hal-hal yang sama dengan hal yang sama, satu dengan yang lainnya juga sama. 

2) Jika sesuatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama, jumlahnya sama 

Aksioma bukan istilah matematika. aksioma dalah sebuah pernyataan logika, yang bisa 

diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.  

2. Definisi 

 Definisi adalah kata, frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri 

utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Atau definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup 

dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. 

Contoh definisi dalam geometri : titik. Titik adalah sesuatu yang tidak punya bagian (sesuatu 

yang punya posisi tetapi tidak punya dimensi). 

3. Postulat 

 Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu 

membuktikannya, anggapan dasar untuk satu ilmu tertentu. Contoh postulat dalam geometri Euclid 

: 

1) Melalui dua titik sebarang dapat dibuat garis lurus 

2) Ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus 

3) Melalui sebarang titik dan sebarang jarak dapat dilukis lingkaran 

4) Semua sudut siku-siku sama. 
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5) Jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak 

kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis tersebut jika diperpanjang tak terbatas, akan 

bertemu dipihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. 

4. Teorema 

 Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. 

Contoh  dalam geometri : jika dua buah bidang yang berbeda beririsan (berpotongan) maka 

irisannya berupa garis. 

5. Corrolary/Akibat 

  Corrolary atau akibat adalah suatu hasil dimana bukti (biasanya singkat) mempercayakan 

sepenuhnya kepada suatu teori yang diberikan. Sering kita mengatakan bahwa “ Ini adalah 

suatu corollary dari teorema 4”. Contoh akibat dalam geometri yaitu akibat dari proposisi 15: 

jika dua buah garis lurus berpotongan, maka sudut-sudut pada titik potong tersebut jumlahnya 

sama dengan empat sudut siku siku. 

6. Proposisi 

 Proposisi adalah suatu hasil yang terbukti dan sering menarik, tetapi biasanya tidak lebih 

penting daripada suatu teorema. Contoh dalam geometri : 

a) Jika pada suatu  segitiga dua sudut sama, maka sisi-sisi di hadapan sudut-sudut itu juga 

sama. 

b) Dalam setiap segitiga, jumlah dari sembarang sudut adalah kurang dari dua sudut siku-

siku. 

7. Lemma 

 Lemma adalah suatu proposisi (pernyataan) yang digunakan untuk pembuktian pernyataan 

lainnya. Umumnya tidak ada perbedaan antara lemma dengan teorema, namun istilah lemma 

digunakan untuk mengacu pada sebuah pernyataan yang digunakan sebagai bagian untuk 

membuktikan sebuah teorema yang lebih besar. 

  

C. Definisi, Aksioma dan Teorema Euclid 

 Euclid’s elements  merupakan risalah yang terdiri dari 13 buku. Ini merupakan kumpulan 

definisi, postulat (aksioma), dalil (teorema dan konstruksi), dan bukti matematika dari dalil-dalil. 

Tiga belas buku mencangkup geometri Euclid (buku 1-6 dan 11-13) dan teori bilangan.(buku 7-

10). Adapun definisi, postulat (aksioma), dan dalil (teorema dan konstruksi) yang terdapat pada 

buku The Element adalah sebagi berikut : 
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 Buku 1 

1. Definisi-Definisi 

Definisi 1 

Titik adalah sesuatu yang tidak punya bagian (sesuatu yang punya posisi tetapi tidak punya 

dimensi). 

Definisi 2 

Garis adalah sesuatu yang punya panjang tetapi tidak punya lebar. 

Definisi 3 

Ujung-ujung suatu garis adalah titik. 

Definisi 4 

Garis lurus adalah garis yang terletak secara rata dengan titik-titik pada dirinya. 

Definisi 5 

Bidang adalah sesuatu yang hanya mempunyai panjang dan lebar. 

Definisi 6 

Sisi-sisi dari bidang berupa garis. 

Definisi 7 

Bidang datar adalah bidang yang terletak secara rata dengan garis-garis lurus pada dirinya. 

Definisi 8 

Sudut bidang terbentuk dari dua garis pada bidang yang bertemu pada sebuah titik dan tidak 

terletak dalam sebuah garis lurus.  

Definisi 9 

Dan ketika garis-garis yang membentuk sudut lurus, sudut tersebut disebut rectilinear. 

Definisi 10 

Ketika garis lurus berdiri pada sebuah garis lurus dan membentuk sudut berdekatan yang 

besarnya sama, masing-masing sudut tersebut adalah sudut siku-siku, dan garis yang berdiri 

dikatakan tegak lurus dengan garis kurus tempatnya berdiri. 

Definisi 11 

Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. 

Definisi 12 

Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. 

Definisi 13 

Batas adalah sesuatu yang merupakan ujung dari apapun. 
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Definisi 14 

Bangun adalah sesuatu yang dibentuk oleh batas atau batas-batas. 

Definisi 15 

Lingkaran adalah bangun datar yang dibentuk oleh satu garis sedemikian hingga semua garis 

lurus yang jatuh pada bangun tersebut dari sebuah titik di dalam bangun tersebut pada bangun 

tersebut panjangnya sama. 

Definisi 16 

Dan titik tersebut disebut pusat lingkaran. 

Definisi 17 

Diameter lingkaran adalah suatu garis lurus yang digambar melalui pusat lingkaran dan 

berakhir di dua arah keliling lingkaran. 

Definisi 18 

Setengah lingkaran adalah bangun yang dibangun oleh diameter dan keliling lingkaran yang 

dipotong oleh diameter. 

Definisi 19 

Bangun-bangun rectilinear adalah bangun-bangun yang dibentuk oleh garis lurus. Bangun 

segitiga adalah bangun yang dibentuk oleh tiga garis lurus,  bangun segiempat adalah bangun 

yang dibentuk oleh empat garis lurus, bangun segibanyak adalah bangun yang dibentuk oleh 

lebih dari empat garis lurus. 

Definisi 20 

Dari bangun segitiga, segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga sisi yang sama, 

segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama, segitiga sembarang 

(segitiga tak sama panjang) adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama. 

Definisi 21 

Selanjutnya, pada bangun segitiga, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut siku-

siku, segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki sudut tumpul, segitiga lancip adalah 

segitiga yang memiliki sudut lancip. 

Definisi 22 

Pada bangun segiempat, persegi adalah bangun yang semua sisinya memiliki panjang yang 

sama dan memiliki sudut siku-siku, persegi panjang adalah bangun yang memilik sudut siku-

siku tetapi tidak memiliki dua pasang sisi yang panjangnya sama, belah ketupat adlah bangun 

yang semua panjang sisinya sama tetapi tidak memiliki sudut suku-siku. 
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Definisi 23 

Garis-garis lurus sejajar adalah garis lurus yang berada pada bidang datar yang sama, dan jika 

diperpanjang secara terus menerus pada kedua arah tidak akan berpotongan di arah manapun. 

 

2. Postulat-postulat 

Postulat 1  

Melalui dua titik sebarang dapat dibuat garis lurus. 

Postulat 2  

Ruas garis dapat diperpanjang secara kontinu menjadi garis lurus. 

Postulat 3  

Melalui sebarang titik dan sebarang jarak dapat dilukis lingkaran. 

Postulat 4  

Semua sudut siku-siku sama.  

Postulat 5  

Jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat sudut-sudut dalam sepihak 

kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis tersebut jika diperpanjang tak terbatas, akan 

bertemu dipihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. 

 

3. Aksioma-aksioma 

Aksioma 1 

Hal-hal yang sama adalah sama dengan suatu yang lain. 

Aksioma 2  

Jika sesuatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama, jumlahnya sama. 

A=B, C=D maka A+C=B+D 

Aksioma 3 

Jika sesuatu yang sama dikurangi dengan sesuatu yang sama, sisanya sama. 

Aksioma 4 

Hal-hal yang berimpit satu sama lain, hal-hal tersebut sama. 

Aksioma 5 

Keseluruhan lebih besar dari pada sebagian.  

 

4. Proposisi-proposisi 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://aleph0.clarku.edu/%7Edjoyce/java/elements/bookI/post1.html&prev=/search%3Fq%3Deuclidean%2Bproposition%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D529&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhbWTGtJvy3eTq4mZSkmFZ5YbffVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://aleph0.clarku.edu/%7Edjoyce/java/elements/bookI/post2.html&prev=/search%3Fq%3Deuclidean%2Bproposition%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D529&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiHfmCV1W4J-fvmEvie6BkaZJPN8A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://aleph0.clarku.edu/%7Edjoyce/java/elements/bookI/post3.html&prev=/search%3Fq%3Deuclidean%2Bproposition%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D529&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhP8McBePQftBiNo6nk0pRRxKRacQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://aleph0.clarku.edu/%7Edjoyce/java/elements/bookI/post4.html&prev=/search%3Fq%3Deuclidean%2Bproposition%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D529&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhicUi1s1_e86_eFWsfYGftrLUlS7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://aleph0.clarku.edu/%7Edjoyce/java/elements/bookI/post5.html&prev=/search%3Fq%3Deuclidean%2Bproposition%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D529&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgy4E8XDAhVzXKU6JGYSUqSp9QZKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://aleph0.clarku.edu/%7Edjoyce/java/elements/bookI/cn.html&prev=/search%3Fq%3Deuclidean%2Bproposition%26hl%3Did%26sa%3DX%26biw%3D1366%26bih%3D529&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiO3nk2hYkmgfh407N83rjjF-N0OA
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Proposisi 1 

Jika diberikan garis lurus dengan panjang terbatas, maka dapat dibuat segitiga sama sisi. 

                                 C 

 

 

                      A                    B 

                       

 

Bukti: 

Diberikan AB. 

Buat lingkaran L1 dengan pusat A dan jari-jari AB ………. (postulat 3) 

Buat lingkaran L2 dengan pusat B dan jari-jari AB ………. (postulat 3) 

L1 dan L2 berpotongan di C. 

Tarik garis dari A ke C dan dari B ke C ………. (postulat 1) 

∆ABC adalah segitiga sama sisi. 

Proposisi 2 

Jika diberikan sebuah garis lurus dan sebuah titik di luar garis, maka melalui titik tersebut dapat 

dibuat garis lurus yang panjangnya sama dengan garis lurus yang diberikan. 

 

 

 

                                                                L2 

                                  D                L1 

                                            C 

                   A             B 

                                                            F 

    

                              E 

 

Bukti: 

Diberikan garis AB dan titik C di luar AB. 

Buat lingkaran L1 dengan pusat B dan jari-jari AB ………. (postulat 3) 
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Tarik garis dari B ke C ………. (postulat 1) 

Buat segitiga sama sisi melalui BC ………. (proposisi 1) 

Namakan ∆BCD 

Perpanjang BD sampai memotong L1 di E ………. (postulat 2) 

Buat lingkaran L2 dengan pusat D dan jari-jari DE ………. (postulat 3) 

Perpanjang CD sampai memotong L2 di F ………. (postulat 2) 

BE = AB ………. (jari-jari L1) ……….1) 

DE = DF ………. (jari-jari L2) 

DB + BE = DC + CF ………. (aksioma 1) 

Karena DB = DC ………. (∆BCD sama sisi) 

Maka BE = CF ………. (aksioma 2) ……….2) 

Dari 1) dan 2) diperoleh AB = CF 

Proposisi 3 

Jika diberikan dua garis lurus dengan panjang berbeda, maka garis lurus yang lebih panjang 

dapat dipotong sehingga panjangnya sama dengan garis lurus yang lebih pendek. 

Proposisi 4 

Jika dua buah segitiga memiliki dua sisi bersesuaian yang panjangnya sama dan sudut-sudut 

yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut besarnya juga sama, maka panjang sisi dan besar sudut 

yang bersesuaian lainnya juga sama.     

Proposisi 5 

Dalam segitiga sama kaki, sudut-sudut alas besarnya sama dan jika kedua kaki diperparjang 

maka sudut-sudut di bawah alas juga sama besar. 

Proposisi 6 

Jika dua sudut dalam sebuah segitiga besarnya sama, maka sisi-sisi yang berhadapan dengan 

sudut tersebut panjangnya juga sama.  

Proposisi 7 

Jika alas dua buah segitiga berimpit, dan sisi-sisi yang bersesuaian pada dalam segitiga-segitiga 

tersebut sama panjang dan searah, maka titik potong sisi-sisi yang bersesuaian dalam setiap 

segitiga berimpit. 

 

Proposisi 8 

Jika sisi-sisi yang bersesuaian dalam setiap segitiga panjangnya sama, maka sudut-sudut yang 

bersesauaian besarnya juga sama.  

Proposisi 9 
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Sudut rectilinear dapat dibagi menjadi dua sama besar. 

Proposisi 10 

Garis lurus terbatas dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama panjang 

Proposisi 11 

Jika diberikan sebuah garis lurus dan sebuah titik pada garis lurus tersebut, maka melalui titik 

tersebut dapat dibuat garis lurus yang tegak lurus pada garis lurus yang diberikan. 

 

Bukti : 

Diberikan sebuah garis lurus AB , dan C terletak pada garis tersebut. Akan dibuktikan bahwa 

melalui titik C, dapat dibuat garis lurus yang tegak lurus dengan garis lurus AB.  

Misalkan titik D adalah sebarang titik pada AC, maka dapat dibuat garis CE yang sama dengan 

CD (Proposisi 2), dan melalui DE dapat dibuat segitiga sama sisi FDE  (Proposisi 1) dengan 

FC di dalamnya. Akan ditunjukkan bahwa garis lurus FC membentuk sudut siku-siku terhadap  

garis lurus AB dari titik C yang diberikan.   

Karena DC sama dengan CE, dan CF adalah garis persekutuan, maka kedua garis lurus DC 

dan CF sama dengan masing-masing dua garis lurus EC dan CF. FDE adalah segitiga sama 

sisi, maka DF sama dengan FE, sehingga sudut DCF sama dengan sudut ECF (proposisi 8), 

dan mereka saling berdekatan.  

Berdasarkan definisi 10,” ketika garis lurus berdiri pada sebuah garis lurus dan membentuk 

sudut berdekatan yang besarnya sama, masing-masing sudut tersebut adalah sudut siku-siku, 

dan garis yang berdiri dikatakan tegak lurus dengan garis lurus tempatnya berdiri”. Sehingga 

masing-masing sudut DCF dan FCE adalah sudut siku-siku, dan  terbukti bahwa garis lurus 

FC membentuk sudut siku-siku terhadap  garis lurus AB dari titik C yang diberikan.  
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Proposisi 12 

Jika diberikan sebuah garis lurus dan sebuah titik di luar garis lurus tersebut, maka melalui 

titik tersebut dapat dibuat garis lurus yang tegak lurus pada garis lurus yang di berikan. 

Proposisi 13 

Jika sebuah garis lurus berdiri pada sebuah garis lurus, maka akan membentuk dua sudut siku 

siku atau sudut yang jumlahnya sama dengan dua sudut siku siku.  

Proposisi 14 

Diberikan sebuah garis lurus dan sebuah titik pada garis tersebut, jika dua daris lurus melalui 

titik tersebut dan membentuk sudut yang besarnya sama dengan dua kali sudut siku-siku, maka 

kedua garis lurus tersebut segaris. 

Proposisi 15 

Jika dua buah garis lurus berpotongan, maka akan terbentuk dua sudut bertolak belakang yang 

besarnya sama 

Akibat : jika dua buah garis lurus berpotongan, maka sudut-sudut pada titik potong tersebut 

jumlahnya sama dengan empat sudut siku siku. 

Proposisi 16 

Jika salah satu sisi dalam segitiga diperpanjang, maka sudut eksteriornya lebih besar dari pada 

sudut interior yang tidak bersisian.  

 

                     A                        F 

                              E 

     

          B                                 D 

                         M          C 

                                           H 

 

                                G 

Bukti:                 

Misalkan diketahui ∆ABC dan D pada perpanjangan BC. 

Pertama kita tunjukkan bahwa sudut luar ACD > A. 

Potong AC menjadi 2 bagian, misalkan di E .......... (proposisi 10) 

Perpanjang BE melalui E hingga ke F sedemikian hingga BE = EF .......... (postulat 2) 

 

Karena  AE = EC, 

             BE = EF, 

             AEB = CEF (bertolak belakang) 
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Maka  ∆ AEB   ∆ CEF (ss-sd-ss) ........... (proposisi 4) 

Jadi BAE = FCE (sudut yang bersesuaian) 

Karena   ACD > FCE .......... (aksioma 5) 

Maka ACD > BAE = A ............ (BAE = FCE) 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa ACD > B 

Perpanjang AC melalui C hingga ke H 

Potong BC menjadi 2 bagian, misalkan di M .......... (proposisi 10) 

Perpanjang AM melalui M hingga ke G sedemikian hingga AM = MG .......... (postulat 2) 

Karena  BM = MC, 

              AM = MG, 

             AMB = CMG (bertolak belakang) 

Maka  ∆ AMB   ∆ CMG (ss-sd-ss) ........... (proposisi 4) 

Jadi ABM = GCM (sudut yang bersesuaian) 

Karena   MCH > GCM .......... (aksioma 5) 

Maka MCH >   ABM = B ............ (ABM = GCM) 

 Karena MCH =ACD .......... (bertolak belakang) 

Maka ACD > B 

TERBUKTI 

 

Proposisi 17 

Jumlah dua sudut dalam segitiga kurang dari dua sudut siku-siku.  

             

 

 

             

 

 

Bukti: 

 

 

 

 

Misalkan diketahui   ABC. 

Akan ditunjukkan bahwa A + B < dua sudut siku-siku. 

A 

B C D 

A 

B C D 
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Karena Geo Euclid menitik beratkan pembuktian pada gambar, dapat disimpulkan ABD = 

dua sudut siku-siku – B ......................... (1) 

Menurut aksioma 2, ”jika sesuatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama, nilainya 

sama” sehingga persamaan (1) menjadi: 

ABD + B = dua sudut siku-siku – B + B 

ABD + B = dua sudut siku-siku ......................... (2) 

Kemudian perpanjang CB melalui B ke titik D, maka ABD adalah sudut luar ABC. 

Berdasarkan Teorema 16 ” Dalam segitiga jika salah satu sisi diperpanjang, maka sudut 

eksteriornya lebih besar dari sudut interior yang tidak bersisian dengan sudut tersebut ” maka 

ABD > A  ....................... (3) 

Dari (2), (3), dan  aksioma 5, ”Seluruhnya lebih besar daripada sebagian” diperoleh: 

A + B < dua sudut siku-siku ............................... (4) 

Dengan cara yang sama dapat diperoleh: 

A + C < dua sudut siku-siku ............................... (5) 

C + B < dua sudut siku-siku ............................... (6) 

 

Dari (4), (5), dan (6) terbukti bahwa dalam segitiga jumlah dua sudut kurang dari dua sudut 

siku-siku. TERBUKTI 

Proposisi 18 

Dalam segitiga, sudut dihadapan sisi yang lebih panjang juga lebih besar.  

                                   

                   

Proposisi 19 

Dalam segitiga, sisi dihadapan sudut yang lebih besar juga lebih panjang.  

                                                                                  

Proposisi 20 

Jumlah dua sisi dalam segitiga lebih besar dari sisi yang lainnya.  

                       

Proposisi 21 
Jika dari ujung-ujung salah satu sisi segitiga dibuat dua garis lurus sedemikian hingga 

membentuk segitiga baru, maka jumlah kedua sisi (yang tidak berimpit) segitiga baru lebih 

kecil daripada jumlah kedua sisi (yang tidak berimpit) segitiga awal, tetapi besar sudut yang 

dibentuk lebih besar. 

Proposisi 22 

Jika diberikan tiga garis lurus maka dari garis lurus, maka dapat dibentuk sebuah segitiga. 
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Proposisi 23 

Jika diberikan sebuah sudut dan sebuah garis lurus, maka melalui garis lurus tersebut dapat 

dibuat sudut yang besarnya sama dengan yang diberikan. 

Proposisi 24 

Jika dua buah segitiga memiliki dua sisi yang bersesuaian, tetapi sudut yang dibentuk oleh sisi-

sisi tersebut pada segitiga pertama lebih besar, maka alas segitiga pertama lebih panjang.                                                       

                                                        

Proposisi 25 

Jika dua buah segitiga memiliki dua bersesuaian  sisi yang sama besar, tetapi sisi lainnya pada 

segitiga pertama lebih besar daripada yang di segitiga yang ke dua, maka sudut yang 

berhadapan dengan sisi yang lebih besar pada segitiga pertama juga lebih besar daripada yang 

di segitiga ke dua.  

                                        

Proposisi 26 

Jika dua buah segitiga memiliki dua sudut bersesuaian sama besar dan sisi yang terkait dengan 

sudut-sudut tersebut sama panjang, maka sudut dan sisi yang bersesuaian lainnya juga sama 

besar.  

Proposisi 27 

Jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus dan membentuk sudut dalam berseberangan 

yang sama besar, maka kedua garis lurus yang dipotong btersebut sejajar.  

                                                   A       k                          k               A 

                                     1                                                     1 

          C                                                                                                      C  

                                    2                                                    2 

                           B                   m                         m  B 

 

 

Bukti: 

Misalkan sebuah garis transversal memotong dua garis k dan m di titik A dan B dan membentuk 

sepasang sudut dalam bersebrangan 1 dan 2 yang sama. 

Andaikan k dan m tidak sejajar, maka keduanya berpotongan di titik C, dan membentuk ∆ABC. 

Titik C terletak di sebelah kiri AB atau di sebelah kanannya. 

Dalam hal ini sudut luar ∆ ABC sama dengan sudut dalam yang tidak bersisian dengannya (

1=2). 

Hal ini kontradiksi dengan proposisi16, jadi pengandaian salah. Garis m dan k sejajar. 
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TERBUKTI 

 

Proposisi 28 

Jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus dan membentuk sudut eksterior sama dengan 

sudut interior yang tidak bersisian (sehadap), atau jumlah sudut interiornya sama dengan dua 

sudut siku-siku, maka kedua garis lurus yang dipotong tersebut sejajar.  

Proposisi 29 

Jika sebuah garis lurus memotong dua garis lurus yang sejajar dan membentuk sudut dalam 

berseberangan yang sama besar, maka sudut eksterior sama dengan sudut interior yang tidak 

bersisian (sehadap), dan jumlah sudut interiornya sama dengan dua sudut siku-siku.  

 Proposisi 30 

Jika dua buah garis lurus sejajar dengan sebuah garis lurus, maka kedua garis lurus tersebut 

sejajar satu sama lain. 

Proposisi 31 

Melalui sebuah titk di luar garis lurus dapat dibuat garis lurus yang sejajar dengan garis lurus 

tersebut. 

Proposisi 32 

Dalam sebuah segitiga, jika salah satu sisi diperpanjang, maka besar sudut eksterior sama 

dengan jumlah besar sudut interior yang tidak bersisian.  

                          

Proposisi 33 

Garis lurus yang terkait dengan  ujung-ujung garis lurus yang sejajar dan sama panjang juga 

sejajar dan sama panjang. 

Proposisi 34 

Dalam jajar genjang, sudut-sudut yang tidak bersisian (berhadapan) sama besar dan 

diagonalnya membagi dua daerahnya sama besar. 

Proposisi 35 

Jika dua buah jajargenjang terletak pada garis-garis sejajar yang sama dan alasanya berimpit 

maka luas kedua jajargenjang tersebut sama. 

Proposisi 36 

Jika dua buah jajargenjang terletak pada garis-garis sejajar yang sama dan alasanya sama 

panjang maka luas kedua jajargenjang tersebut sama. 

Proposisi 37 
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Jika dua buah segitiga terletak pada garis-garis sejajar yang sama dan alasnya berimpit maka 

luas kedua jajargenjang tersebut sama. 

Proposisi 38 

Jika dua buah segitiga terletak pada garis-garis sejajar yang sama dan alasanya sama panjang 

maka luas kedua jajargenjang tersebut sama. 

Proposisi 39 

Jika dua buah segitiga memiliki luas yang sama dan alasnya serta sisinya berimpit, maka kedua 

segitiga tersebut terletak pada garis-garis sejajar yang sama. 

Proposisi 40 

Jika dua buah segitiga memiliki luas yang sama dan alasnya serta sisinya sama panjang, maka 

kedua segitiga tersebut terletak pada garis-garis sejajar yang sama. 

Proposisi 41 

Jika sebuah jajargenjang memiliki alas yang berimpit dengan alas sebuah segitiga dan terletak 

dalam garis sejajar yang sama, maka luas jajargenjang sama dengan dua kali alas segitiga. 

Proposisi 42 

Jika diberikan sebuah segitiga dan sebuah sudut rectilinear, maka melalui sudut rectilinier 

tersebut dapat dibuat jajargenjang yang luasnya sama dengan dua kali luas segitiga tersebut. 

Proposisi 43 

Dalam jajargenjang, komplemen-komplemen jajargenjang pada diagonal memiliki luas yang 

sama. 

Proposisi 44 

Jika diberikan sebuah garis lurus, sebuah sudut rectilinear, dan sebuah segitiga, maka melalui 

sudut dan garis lurus tersebut dapat dibuat sebuah jajargenjang yang luasnya sama dengan dua 

luas segitiga yang diberikan. 

Proposisi 45 

Jika diberikan sebuah sudut dan sebuah bidang rectilinear, maka melalui sudut tersebut dapat 

dibuat jajargenjang yang luasnya sama dengan bidang yang diberikan. 

Proposisi 46 

Melalui sebuah garis dapat dibuat sebuah jajargenjang. 

Proposisi 47 

Dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi di hadapan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat 

dua sisi yang lainnya. 
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Proposisi 48 

Jika dalam segitiga kuadrat salah satu sisi sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, 

maka sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang lainnya tersebut adalah siku-siku. 

 

 Buku 2 

1. Definisi   = 2 

2. Proposisi = 14 

 Buku 3 

1. Definisi = 11 

2. Proposisi = 37 

 Buku 4 

1. Definisi = 7 

2. Proposisi = 16 

 Buku 5 

1. Definisi = 18 

2. Proposisi = 25 

 Buku 6 

1. Definisi = 4 

2. Proposisi = 33 

 Buku 7 

1. Definisi  = 22 

2. Proposisi = 39 

 

 

 Buku 8 

1. Proposisi  =  27 

 Buku 9 

1. Proposisi  = 36 

 Buku 10 

1. Definisi I  =   4 

2. Proposisi  = 1-47 

3. Definisi II = 6 

4. Proposisi   = 48-84 

5. Definisi III = 6 

6. Proposisi    = 85 -115 

 Buku 11 

1. Definisi   = 28 

2. Proposisi = 39 

 Buku 12 

1. Proposisi  = 18 

 

 

 

 

 

D. Kesejajaran Euclid 

Telah kita ketahui bahwa pembuktian geometri yang mengambil kesimpulan dari gambar 

geometri dianggap tidak memuaskan saat ini. Para ahli geometri tidak menemukan ketentuan-
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ketentuan standar. Sebaliknya, Euclid seorang ahli logika, masih mendasarkan pada gambar 

geometri dalam pembuktiannya. 

Penyebab perubahan mendasar adalah perkembangan teori geometri non Euclid yang 

kontradiksi dengan kesejajaran Euclid. Sejauh ini, sebagaimana yang dipercaya para ahli 

matematika, geometri Euclid adalah satu-satunya teori ruang yang mungkin dan betul-betul 

menggambarkan dunia fisik. Tidak terpikir oleh mereka bahwa gambar geometri mungkin dapat 

menyesatkan mereka. Tetapi ketika kedudukan geometri Euclid yang mutlak dan unik ini dibantah 

pada awal abad 19 oleh penemu geometri non Euclid, para ahli matematika seolah terguncang. 

Revolusi dalam matematika telah terjadi. Ide tentang hakikat geometri kedudukan yang unik dari 

geometri Euclid yang telah dipegang oleh para pemikir besar selama lebih dari 2000 tahun 

dihancurkan pada dekade 1820 – 1830. 

 

Pengganti Postulat Kesejajaran Euclid 

Pada mulanya postulat kesejajaran tidak digunakan. Perkembangan selanjtunya , ternyata 

membutuhkan postulat kesejajaran tersebut. Tetapi, pada buku-buku teks sekarang, postulat 

kesejajaran Euclid biasanya diganti dengan pernyataan. 

Hanya ada satu garis sejajar dengan garis yang diketahui yang melalui sebuah titik di luar 

garis yang diketahui. 

Pernyataan tersebut disebut Postulat Playfair.  Postulat Playfair membahas kesejajaran 

garis dan postulat kesejajaran Euclid tentang garis-garis yang berpotongan. Namun keduanya 

mempunyai peran yang sama dalam perkembangan geometri. Kita bisa mengatakan kedua postulat 

tersebut ekuivalen. Ini berarti jika postulat Playfair diambil sebagai postulat maka postulat 

kesejajaran Euclid dapat disimpulkan sebagai teorema. Dan sebaliknya apabila postulat 

kesejajaran Euclid diambil sebagai postulat maka postulat Playfair dapat disimpulkan sebagai 

teorema. 

 

 

 

Ekivalensi Postulat Kesejajaran Euclid dengan Postulat Playfair 

Sekarang kita akan membuktikan ekivalensi postulat kesejajaran Euclid dengan postulat 

Playfair. 
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Pertama: 

Kita asumsikan postulat kesejajaran euclid dan kita simpulkan menjadi postulat Playfair. 

Jika diketahui garis k dan titik P di luar k. Akan kita tunjukkan hanya ada satu garis yang 

melalui P sejajar k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita tahu bahwa ada garis yang melalui P dan sejajar k, dan kita tahu bagaimana cara 

membuatnya (Lihat Akibat 3 Teorema 5.2). Dari P ditarik garis tegak lurus k dengan titik kaki 

di Q, dan melalui P dibuat garis m tegak lurus PQ . Makam m // k. 

 

Sekarang misalkan n sebarang garis yang melalui P, dan n m, akan ditunjukkan n 

memotong k, misalkan 1  dan 2  adalah sudut-sudut yang dibentuk oleh garis n dan PQ . Maka 

1  bukan sudut sikiu-siku maka n dan m berhimpit, hal ini kontradiksi dengan asumsi. Jadi 1  

atau 2 adalah sudut lancip. 

Garis k dan n dipotong oleh garis transversal PQ  sehingga membentuk sudut lancip 1  dan 

sebuah sudut siku-siku, yang keduanya merupakan sudut dalam sepihak dari garis transversal. 

Karena jumlah kedua sudut ini kurang dari 1800, sesuai dengan postulat kesejajaran Euclid, ledua 

garis n dan k akan berpotongan. Jadi m adalah satu-satunya garis yang melalui P sejajar k, yang 

berarti kita dapat menyimpulkan postulat Playfair dari postulat kesejajaran Euclid. 

Kedua 
Kita asumsikan Postulat Playfair, dan kita simpulkan menjadi postulat kesejajaran Euclid. 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan garis k, m dipotong oleh sebuah garis transversal di Q, P dan membentuk 

sepasang sudut dalam sepihak 1  dan 2  yang junlahnya kurang dari 1800, jadi: 

1 + 2 < 1800 ................. (1) 

Misalkan 3 adalah suplemen dari 1 , 

1 2 

P 

Q 

n 

m 

k 

1 

2 

P 

R 

Q 

E 
m 

k 
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Maka: 

1 + 3 = 1800 ...................(2) 

Dari (1) dan (2)diperoleh: 

2 < 3   ............................(3) 

Pada titik P buatlah QPR  yang sama dan bersebrangan dalam dengan 3 . Maka 2 < 

QPR , jadi RP  tidak berimpit dengan garis m (berbeda dengan garis m). Menurut TEOREMA 

2, RP // k. Sesuai dengan postulat Playfair, m tidak sejajar k; oleh karena itu m dan k berpotongan. 

Misalkan m dan k berpotongan pada pihak yang berlawanan dengan PQ  dari 1 dan 2

, misalkan titik E. Maka 2  adalah sudut luar PQE ; oleh karena itu 2 < 3 , kontradiksi 

dengan (3). Akibatnya pemisalan salah, jadi m dan l berpotongan pada pihak PQ  yang memuat 

1  dan 2 . Jadi postulat kesejajaran Euclid dapat diperoleh dari postulat Playair, yang berarti 

kedua postulat ekuivalen. 

 

Pembuktian Proclus Terhadap Postulat Kesejajaran Eucild 

Proclus (410-485) memberikan bukti terhadap postulat kesejajaran Euclid sebagai berikut: 

Kita asumsikan postulat Euclid kecuali postulat kesejajaran , dan kita buktikan menjadi postulat 

Playfair. 

Misalkan P adalah titik yang tidak terletak pada garis k (lihat gambar). Kita buat garis m 

melalui P dan sejajar k. 

Misalkan: PQ  k di Q dan m  PQ  di P. 

  

 

 

 

 

 n 

Andaikan : ada garis n yang melalui P dan sejajar k. 

Maka n membentuk sudut lancip dengan PQ  yang terletak (misalnya) sebelah kanan PQ  

yang seluruhnya termuat pada daerah yang dibatasi oleh k, m dan PQ . 

Misal X sebarang titik pada garis m yang terletak di sebelah kanan P, XY   k di Y, dan XY  

memotong n di Z, maka XY > XZ. Misalkan X digerakkan terus – menerus menjauhi P 

P 

Q Y 

X 

Z 

m 

k 
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sepanjang garis m. Maka XZ akan bertambah panjang sampai tak terbatas, karena XZ  paling 

sedikit panjangnya sama dengan garis dari X yang tegak lurus n. 

Jadi XY  juga bertambah panjang sampai tak terbatas. Tetapi jika jarak antara dua garis yang 

sejajar harus terbatas. Dengan demikian terjadi kontradiksi, yang berarti pengandaian salah. 

Jadi m adalah satu-satunya garis yang melalui P dan sejajar k. 

Dengan demikian, postulat Playfair berlaku, demikian juga postulat yang ekivalen, yaitu 

postulat kesejajaran Euclid. 

Pada proses pembuktian di atas, dilibatkan 3 asumsi, yaitu: 

a) Jika dua garis berpotongan, jarak jarak suatu titik di suatu garis ke suatu titik pada garis lainnya 

akan bertambah panjang sampai tak terbatas, jika titik tersebut bergerak menjauhi titik potong 

kedua garis tersebut. 

b) Segmen garis terpendek yang menghubungkan suatu titik diluar suatu garis adalah segmen 

garis yang tegak lurus pada garis tersebut. 

c) Jarak antara dua garis yang sejajar adalah terbatas. 

(a) dan (b) ditetapkan tanpa bersumber pada ponstulat kesejajaran Euclid. Jadi hal paling penting 

dari pembuktian di atas adalah asunsi (c). Berarti proclus dengan diam-diam menganggap (c) 

sebagai asumsi tambahan. Kita namakan dengan asumsi tersembunyi dari postulat Proclus. 

Jadi kita bisa menyatakan bahwa: Postulat Proclus ekivalen dengan postulat kesejajaran 

Euclid. Karena, postulat kesejajaran Euclid berarti jarak antara dua garis yang sejajar adalah 

konstant, dan oleh karena itu terbatas. Sebaliknya sesuai dengan argumen Proclus bahwa dari 

postulat Proclus dapat diperoleh dari postulat kesejajaran Euclid. 

Jadi, Proclus hanya mengganti postulat kesejajaran Euclid dengan postulat yang ekuivalen, tidak 

menetapkan validitas (kesasihan) postulat kesejajaran Euclid. 

John Wallis (1616-1703) mengganti kesejajaran postulat Euclid dengan postulat berikut: 

Akan ada suatu segitiga dengan satu sisinya ditetapkan sebarang yang sebangun dengan 

segitiga tertentu 

Geovanni Girolamo Sacchery (5 September1667-25 Oktober 1733) menulis sebuah buku 

”Euclid Vindicatus” yang diterbitkan sesudah kematiannya. Dia mencoba menguji kebenaran 

postulat kesejajaran Euclid dengan cara baru. Caranya dengan mengasumsikan bahwa postulat 

kesejajaran Euclid itu salah. Menunjukkan adanya kontradiksi, yang secara logis berarti 

memvalidasikan postulat kesejajaran Euclid dengan menggunakan prinsip bukti tak langsung 

 



 

 
 

23 

E. Aplikasi Euclid 

Adapun aplikasi dari geometri Euclid adalah sebagai berikut  : 

1. Aplikasi geometri Euclid dapat dilihat pada Dalil 47 yang merupakan serapan dari Dalil 

Phytagoras. Sebelum mengetahui penggunaannnya lebih kita harus membuktikan 

kebenarannya. Berikut bukti dari Dalil Phytagoras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas daerah yang tidak diarsir = Luas persegi ABCD – 4 x Luas daerah yang diarsir 

   abxbabac
2

1
42   

abbabac 22 322   

222 bac   

(Terbukti) 

Contoh Aplikasi: 

Sebuah tiang listrik, agar dapat berdiri tegak ditahan oleh kawat baja. Jika jarak dari patol pengikat 

terhadap tiang listrik adalah 100 m dan tinggi tiang listrik adalah 4 m, Dengan data yang diketahui 

kita bisa mengetahui panjang tali kawat baja minimal yang dibutuhkan sehingga tali terhubung  

dari ujung tiang listrik ke patol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

a 

a 
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b 

b 
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c 

c 

c 
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Menurut Dalil 47, diperoleh: 

222 BCABAC   

Sehingga: 

222 4100 AC  

222 4100 AC  

100162 AC  

079,100AC  

Jadi panjang tali kawat baja minimal yang dibutuhkan adalah 100,079 m atau jika kita bulatkan 

minimal yang dibutuhkan  adalah 100 m 

 

2. Salah satu akibat penting dari postulat kesejajaran Euclid adalah teori kesebangunan, yang 

meliputi adanya gambar dengan sebarang ukuran yang sebangun dengan gambar tertentu.  

 

Contoh aplikasi 

Ada tiga orang siswa, misal siswa A, B, dan C sedang melakukan kegiatan mengukur lebar 

suatu sungai. Kegiatan yang mereka lakukan adalah:  

- Mula-mula siswa A dan B berdiri berjajar di salah satu sisi sungai, kemudian siswa C 

berada di tepi sungai yang lain untuk mengecek apakah posisi siswa A dan B telah segaris 

dengan  menggunakan teropong.  

- Masing-masing siswa menandai posisi tempat mereka berdiri, dan mengukur jaraknya 

menggunakan meteran, sehingga mereka dapat mengetahui jarak siswa A dengan siswa B 

yaitu 3 m.    

- Kemudian siswa B berpindah tempat sejauh 4 m mengikuti tepi sungai, dan di tepi sungai 

yang lain, siswa C mengecek apakah posisi siswa A dan posisi siswa B yg baru telah 

segaris, sambil mengukur jarak perpindahannya dari posisi semula, sehingga diketahui 

jarak siswa C yang baru dari posisi semula, yaitu 8 m.  

- Berikut adalah sketsa kegiatan yang mereka lakukan. 

 

 

 

 

A 

B B’ 

3 m 

4 m 
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Dari kegiatan tersebut mereka dapat menghitung lebar sungai menggunakan teori 

kesebangunan. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Segitiga ABB’ dan segitiga  ACC’ sebangun, karena : 

Sudut BAB’ = Sudut CAC’ (seletak) 

Sudut ABB’ = Sudut ACC’ (sehadap) 

Sudut AB’B = Sudut AC’C (sehadap) 

maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian segitiga ABB’ dengan segitiga ACC’ adalah 

sama. Sehingga : 

 

 

  

              AC  =  6 m 

 AC – AB = 6 – 3  = 3 . Jadi lebar sungai adalah 3 m. 

3. Aplikasi berikutnya adalah salah  
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