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Teorema Pythagoras 

Pada segitiga siku-siku berlaku : 
“Kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya” 

 

sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku disebut sisi miring 

(hipotenusa) (CB). 

(CB)2 = (AC)2 + (AB)2 

a2 = b2 + c2 
 

Contoh : 

 

Diketahui ABC siku-siku di A panjang AC = 6 cm dan BC = 10 

cm. Hitunglah panjang AB ! 
Jawab : 
(CB)2 = (AC)2 + (AB)2 
102 = 62 + (AB)2 
100 = 36 + (AB)2 
(AB)2 = 100 – 36  

AB = 64  

AB = 8 
Jadi panjang AB adalah 8 cm 

Soal

01. EBTANAS-SMP-01 
Sebuah Δ PQR siku-siku di Q, PQ = 8 
cm dan PR = 17 cm. Panjang QR = … 
A. 9 cm   
B. 15 cm   

 C. 25 cm   
 D. 68 cm   
. 
  

02. EBTANAS-SMP-94 
Panjang diagonal suatu persegi panjang 
29 cm dan panjang salah satu sisinya 
20 cm, maka panjang sisi yang lain 
adalah … 
A. 15 cm   
B. 20 cm   

 C. 21 cm   
 D. 25 cm   
 

.  

03. EBTANAS-SMP-97 
Sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar 
ke arah Utara menuju pelabuhan B 
dengan menempuh jarak 3.000 km. 
Setelah tiba di pelabuhan B kapal 
berlajar lagi ke Timur menuju 
pelabuhan C dengan menempuh jarak 
4.000 km. Bila kapal akan kembali ke 
pelabuhan A langsung dari pelabuhan 
C, jarak yang akan ditempuh adalah … 
A. 3.000 km   
B. 4.000 km   

 C. 5.000 km   
 D. 7.000 km   
 

  

.  

04. EBTANAS–SMP–87 
Untuk suatu segitiga, pernyataan-
pernyataan di bawah ini yang tidak 
benar adalah ...  
A. jika sisi-sisinya 1,5 cm, 2 cm, dan 

2,5 cm, maka segitiga itu siku-siku 
B. segitiga itu segitiga siku - siku, 

jika sisi-sisinya 1 cm, 2 cm, dan 
√5 cm 

 C. jika sisi-sisinya 0,6 cm, 0,8 cm, 
dan 1 cm, maka segitiga itu siku-
siku.  

 D. segitiga itu siku-siku, jika sisi-
sisinya 6 cm, 9 cm, dan 12 cm.  

 

 .  

05. Sebuah tangga panjangnya 2,5 m 
bersandar pada tembok. Jika jarak kaki 
tangga dengan tembok 1,5 m, maka 
tinggi tembok adalah …  
A. 1,5 m C. 2,5 m 
B. 2,0 m D. 3,5 m 

 

.  

06. 

 
Berdasarkan gambar di atas rumusan 
Teorema Pythagoras yang benar 
adalah… 
A. PQ2 = QR2 + PR2 

B. QR2 = PQ2 + PR2 

 C. PR2 = PQ2 + QR2 

 D. PR2 = PQ2 – QR2  
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