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Menemukan Bermacam-macam Segitiga dengan Pendekatan PMR (Pendidikan 

Matematika Realistik) 

Oleh 

T. Wakiman, dosen PGSD UNY 

 

Pengantar 

Segitiga dapat didefinisikan sebagai kurva tertutup sederhana yang terdiri dari tiga 

ruas garis atau sebagai tiga ruas garis yang membentuk kurva tertutup sederhana. Berikut 

ilustrasinya. 

 

 

    Gb. 1 

Telah diketahui secara umum bahwa segitiga dapat dibedakan menurut besar 

sudutnya saja atau menurut hubungan panjang sisinya saja. Menurut besar sudutnya, 

segitiga dapat dibedakan menjadi (1) segitiga lancip, (2) segitiga siku-siku, dan (3) 

segitiga tumpul. Menurut hubungan panjang sisinya, segitiga dapat dibedakan menjadi 

(1) segitiga sebarang, (2) segitiga samakaki yang tidak samasisi, dan (3) segitiga 

samasisi. 

Suatu segitiga disebut segitiga lancip bila ukuran ketiga sudutnya masing-masing 

kurang dari 90
0
. Suatu segitiga disebut segitiga siku-siku jika segitiga itu memiliki satu 

sudut yang besarnya 90
0
. Suatu segitiga disebut segitiga tumpul jika segitiga itu 

mempunyai satu sudut yang besarnya lebih dari 90
0
.  

Suatu segitiga disebut segitiga sebarang jika ketiga sisinya panjangnya berbeda. 

Suatu segitiga disebut segitiga samakaki (yang tidak samasisi) jika memiliki dua sisi yang 

panjangnya sama. Suatu segitiga disebut segitiga samasisi jika ketiga sisinya sama 

panjang. 

 

Masalah Kontekstual yang Realistik 

Bila kita membeli mistar segitiga di toko alat tulis, baik mistar segitiga untuk buku 

maupun untuk papan tulis, tentu kita mendapatkan sepasang mistar segitiga. Jika 
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dicermati, sepasang mistar segitiga tersebut semuanya adalah segitiga siku-siku yang 

gambarnya sebagai berikut. 

 

 

 

Gb. 2a    Gb. 2b 

Gb. 2a menunjukkan segitiga siku-siku samakaki dan Gb. 2b menunjukkan segitiga 

siku-siku sebarang. Hal itu menunjukkan bahwa jika segitiga siku-siku diperhatikan juga 

hubungan panjang sisi-sisinya maka ada dua macam segitiga siku-siku. Fakta tersebut 

menimbulkan pertanyaan: Bagaimana dengan segitiga lancip? Bagaimana dengan 

segitiga tumpul? 

 

Macam-macam Segitiga Dilihat dari Besar Sudut dan Hubungan Panjang Sisinya 

Berdasarkan fakta bahwa segitiga siku-siku dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) 

segitiga siku-siku samakaki dan (2) segitiga siku-siku sebarang, maka segitiga lancip atau 

segitiga tumpul baru dilihat dari besar sudutnya dan belum dilihat dari hubungan panjang 

sisi-sisinya. Jika segitiga lancip dilihat juga hubungan panjang sisinya maka dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu (1) segitiga lancip yang ketiga sisinya berbeda panjangnya 

(selanjutnya disebut segitiga lancip sebarang), (2) segitiga lancip yang memiliki dua sisi 

yang panjangnya sama (selanjutnya disebut segitiga lancip samakaki) dan (3) segitiga 

lancip yang ketiga sisinya sama panjang (selanjutnya disebut segitiga lancip samasisi atau 

secara singkat segitiga samasisi). Berikut gambar ketiga macam segitiga tersebut. 

 

 

 

 

 

 Gb. 3.1    Gb. 3.2    Gb. 3.3 

Jika segitiga tumpul diperhatikan juga hubungan panjang sisinya, maka dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu (1) segitiga tumpul samakaki dan (2) segitiga tumpul 

sebarang. Berikut gambarnya masing-masing. 
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 Gb. 4(1)    Gb. 4(2) 

Apabila tiga macam segitiga yaitu (1) segitiga sebarang, (2) segitiga samakaki dan 

(3) segitiga samasisi diperhatikan juga besar sudutnya maka segitiga sebarang dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu (1) segitiga sebarang lancip, (2) segitiga sebarang siku-siku 

dan (3) segitiga sebarang tumpul.  

Segitiga samakaki dapat dibedakan menjadi tiga yaitu (1) Segitiga samakaki lancip, 

(2) Segitiga samakaki siku-siku dan (3) Segitiga samakaki tumpul. Segitiga samasisi 

hanya ada satu macam sebab besar setiap sudut pada segitiga samasisi adalah 60
0
, dengan 

kata lain besar sudutnya hanya lancip. 

Hasil-hasil dari uraian di atas dapat dirangkum ke dalam tabel sebagai berikut. 

 

No. Macam Segitiga Gambar Segitiga Keterangan 

1. Segitiga siku-

siku samakaki 

 

 

 

 Mempunyai 1 sudut 

siku-siku dan 2 sisi 

yang sama panjang 

2. Segitiga siku-

siku sebarang 

 

 

 

 

 Mempunyai 1 sudut 

siku-siku dan ketiga 

sisinya berbeda 

panjangnya 

3. Segitiga lancip 

sebarang 

 

 

 

 

 Ketiga sudutnya 

lancip dan ketiga 

sisinya berbeda 

panjangnya 

4. Segitiga lancip 

samakaki 

 

 

 

 

 

 

 Ketiga sudutnya 

lancip dan 

mempunyai 2 sisi 

yang sama panjang 
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5. Segitiga lancip 

samasisi 

 

 

 

 

 

 Ketiga sisinya sama 

panjang 

6. Segitiga tumpul 

samakaki 

 

 

 

 Memiliki 1 sudut 

tumpul dan 2 sisi 

sama panjang 

7. Segitiga tumpul 

sebarang 

 

 

 

 Memiliki 1 sudut 

tumpul dan ketiga 

sisinya berbeda 

panjangnya 

 

Pendekatan Teoretik 

Wirasto (1979: 11) mengemukakan bahwa segitiga ialah kurva yang tertutup dan 

sederhana dan terdiri dari tiga ruasgaris. Sebagaimana diketahui bahwa kurva terdiri dari 

empat macam yaitu (1) kurva tertutup dan sederhana, (2) kurva tertutup dan tidak 

sederhana, (3) kurva tidak tertutup dan sederhana dan (4) kurva tidak tertutup dan tidak 

sederhana. 

Wirasto (1979: 40 – 42) membagi segitiga dengan tiga cara. Pembagian pertama 

hanya memperhatikan sisi-sisinya saja. Dengan cara itu diperoleh tiga jenis segitiga yaitu 

a. segitiga dengan sisi berlainan 

 

 

 

b. segitiga samakaki (yang tidak samasisi) 

 

 

 

c. segitiga samasisi. 

 

 



 5 

Pembagian kedua hanya memperhatikan sudut-sudutnya saja. Dengan cara itu 

diperoleh tiga jenis segitiga yaitu 

a. segitiga tumpul 

 

 

 

b. segitiga siku-siku 

 

 

 

c. segitiga lancip. 

 

 

 

 

Pembagian ketiga merupakan persilangan pembagian pertama dan kedua.  

Persilangan itu sebagai berikut. 

Menurut 

sisinya 

Menurut 

sudutnya 

 

dengan sisi 

berlainan 

 

Samakaki tidak 

samasisi 

 

Samasisi 

Lancip Lancip dengan sisi 

berlainan 

Lancip samakaki 

(tidak samasisi) 

Lancip samasisi 

Siku-siku Siku-siku dengan 

sisi berlainan 

Siku-siku samakaki Siku-siku samasisi 

(tidak mungkin) 

Tumpul Tumpul dengan sisi 

berlainan 

Tumpul samakaki Tumpul samasisi 

(tidak mungkin) 

 

Semula diduga bahwa akan terdapat 3 x 3 = 9 jenis segitiga. Tetapi ternyata ada dua 

”jenis” yang tidak mungkin. Maka hanya tinggal 7 jenis saja. 
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