
B A B  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Untuk 

menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini. Karena itu mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari Sekolah Dasar (SD) bahkan TK 

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif,  serta kemampuan bekerjasama yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelolah, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Penguasaan dasar-dasar matematika yang kuat sangat diperlukan oleh 

siswa utamanya konsep-konsep dasar matematika, sebab jika konsep matematika 

yang diberikan kurang tepat dan diterima oleh siswa, maka sangat sulit mengubah 

pengertian tersebut. Sehingga pembelajaran matematika pada jenjang SD haruslah 

menjadi fondasi yang kuat bagi siswa utamanya penanaman konsep-konsep dasar 

matematika berdasarkan karakteristik matematika itu sendiri. Hal ini dapat 

diumpamakan seperti sebuah bangunan. Apabila fondasi dari bangunan tersebut 

kuat InsyaAllah bangunan tersebut akan berdiri dengan kokoh. Sebaliknya, jika 

fondasi dari bangunan tersebut tidak kuat maka bangunan tersebut tidak akan 

berdiri dengan kokoh. 

Banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi yang 

paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya karena 

merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam 

pembelajaran matematika, siswa banyak mengeluhkan soal pelajaran matematika. 

Celakanya, kalau keadaan ini terus berlanjut hingga ke jenjang pendidikan 



berikutnya, maka sepanjang masa pendidikan mereka menganggap matematika 

menjadi pelajaran yang paling menyeramkan dan sangat sulit untuk dimengerti. 

Untuk mengatasi hal tersebut di atas berbagai upaya telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Perbaikan-perbaikan dapat dilakukan oleh pihak 

guru dan sekolah baik pada aspek proses pembelajaran, maupun pada aspek 

evaluasi yang diterapkannya. Oleh karena itu, diperlukan metode-metode yang 

tepat guna meningkatkan penguasaan bahan ajar. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman konsep matematika itu sendiri. Siswa dituntut untuk selalu 

menghafalkan setiap rumus yang akan digunakan dalam pembelajaran tanpa tahu 

cara mendapatkan rumus tersebut. Sehingga menyebabkan siswa menjadi lupa dan 

bahkan tidak mengerti dengan rumus yang ada. 

Pada materi lingkaran, siswa sulit membedakan antar rumus luas daerah 

lingkaran dan rumus keliling lingkaran. Hal ini mungkin disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan guru tentang cara mendapatkan rumus tersebut. Hal ini 

tentu saja berdampak negatif pada pembelajaran di kelas, di mana siswa hanya 

diberikan rumus untuk dihafal tanpa tahu bagaimana cara mendapatkan rumus 

tersebut. Oleh karena itu, maka kami menganggap perlu untuk membahas materi 

lingkaran, khususnya cara mendapatkan rumus luas daerah lingkaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana cara menemukan rumus luas daerah lingkaran?”. 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan 

makalah ini adalah: “Untuk mengetahui cara menemukan rumus luas daerah 

lingkaran”. 



D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan makalah ini, yaitu: 

1. Menambah wawasan sehingga dapat memperkaya ide-ide konsep 

matematika.  

2. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam menambah wawasan utamanya 

tentang luas daerah lingkaran. 

3. Sebagai salah satu acuan bagi guru utamanya guru SD dalam  penanaman 

konsep luas daerah lingkaran.. 

4. Sebagai sumber belajar bagi siswa dan memudahkan dalam penanaman 

konsep luas daerah lingkaran. 

5. Sebagai Intelectual Exercise bagi penulis 

 

E. Batasan Masalah 

Pada tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada pembuktian empiris 

luas daerah lingkaran atau menentukan rumus luas daerah lingkaran dengan 

pendekatan rumus luas daerah bangun datar lainnya. 

 

  



B A B  II 

PEMBAHASAN 

 

A. Lingkaran 

Dalam geometri Euclides, sebuah lingkaran adalah himpunan semua titik 

pada bidang dalam jarak tertentu, yang disebut jari-jari, dari suatu titik tertentu, 

yang disebut pusat.  Lingkaran adalah contoh dari kurva tertutup sederhana, yang 

membagi bidang menjadi bagian dalam dan bagian luar. 

Elemen-elemen yang terdapat pada lingkaran, yaitu sebagai berikut: 

v Elemen lingkaran yang berupa titik, yaitu: 

· Titik Pusat (P) 

Merupakan sebuah titik di dalam lingkaran 

yang menjadi acuan untuk menentukan jarak 

terhadap himpunan titik yang membangun 

lingkaran sehingga sama. Jarak antara titik 

pusat dengan lingkaran harganya konstan dan 

disebut jari-jari. 

v Elemen lingkaran yang berupa garisan, yatu: 

o Jari-jari (Radius) 

Merupakan garis lurus yang menghubungkan 

titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. 

Dan semua jari-jari lingkaran sama panjang. 

Jari-jari selalu dilambangkan dengan huruf “r” 

atau “R”. Panjang jari-jari = 
2
1

 diameter atau  

r = 
2
1

d. 

o Tali busur 

Merupakan garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran 

pada dua titik yang berbeda.  

 

P r 

r 

. 
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TB atau Tali busur adalah ruas garis yang 

menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran. 

AB dan CD adalah tali busur. Tali busur yang 

melalui pusat lingkaran disebut garis tengah atau 

diameter. 

Perlu diperhatikan dua ketentuan berikut: 

a. Setiap garis tengah juga merupakan tali busur. Tetapi tidak setiap tali 

busur merupakan garis tengah. 

b. Tali busur yang tidak melalui pusat selalu lebih kecil dari garis tengah. 

o Busur (B) 

Merupakan garis lengkung baik terbuka, maupun tertutup yang berimpit 

dengan lingkaran.  

Busur adalah bagian kontinu dari suatu 

lingkaran. Setengah lingkaran adalah suatu 

busur yang berukuran setengah keliling 

lingkaran, jadi mencakup 180o.  

Harus dibedakan antara garis lengkung dengan busur. Garis lengkung belum 

tentu dapat membentuk lingkaran. Tetapi semua busur adalah garis lengkung 

yang dapat membentuk lingkaran. 

o Keliling lingkaran (K) 

Keliling suatu lingkaran adalah panjang jarak mengelilingi lingkaran tersebut. 

. 
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Keliling ini mencakup 360o.  Keliling merupakan busur terpanjang pada 

lingkaran 

o Diameter  

         Diameter atau garis tengah lingkaran adalah tali busur yang melalui pusat 

 lingkaran; diameter merupakan tali busur 

terpanjang dan  panjangnya dua kali panjang 

jari-jari. Garis AB adalah diameter. Diameter 

membagi lingkaran sama luas. 

Diameter sekaligus merupakan simetri lipat atau simetri balik suatu lingkaran. 

Lingkaran mempunyai simetri lipat yang tak terhingga banyaknya. Diameter 

biasanya dinyatakan dengan “d”. d = 2r atau d = 2 x jari-jari. 

v Elemen lingkaran yang berupa luasan, yaitu :  

o Juring (J) 

Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi 

oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Juring 

kadang-kadang disebut juga sektor. 

 

o Tembereng (T) 

Merupakan daerah pada lingkaran yang 

dibatasi oleh sebuah  busur    dengan tali 

busurnya.  
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o Cakram (C) 

Merupakan semua daerah yang berada di dalam 

lingkaran. Luasnya yaitu jari-jari kuadrat 

dikalikan dengan pi. Cakram merupakan juring 

terbesar.  

 

B. Luas Bangun Datar 

o Rumus Luas Persegipanjang.  

 

Sebuah persegipanjang dengan panjang 

adalah p,  lebar adalah l, dan luasnya 

adalah L, maka luas daerah 

persegipanjang adalah: 

    
       L =  p × l 

 
o Rumus Luas Persegi  

 

Sebuah persegi dengan panjang sisi adalah s,  

dan luasnya adalah L, maka luas daerah persegi 

adalah: 

       L =  s × s 
 

 
o Rumus Luas Jajargenjang 

 

Sebuah jajargenjang dengan alas adalah 

a,  tinggi adalah t, dan luasnya adalah 

L, maka luas daerah jajargenjang 

adalah: 

        L =  a × t 
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o Rumus Luas Daerah Segitiga 

Sebuah segitiga dengan alas adalah a, 

tingginya adalah t dan luasnya adalah 

L, maka luas daerah segitiga tersebut 

adalah: 

L = 
濨挠 × a × t 

 

o Rumus Luas Daerah Belahketupat 

Sebuah belahketupat dengan diagonal  adalah 

d1 dan d2 , sedangkan luas adalah L, maka 

luas daerah belahketupat tersebut adalah: 

L = 
濨挠 x d1 x d2 

 

o Rumus Luas Daerah Trapesium 

Sebuah trapesium dengan tinggi adalah t, 

dan kedua sisi sejajarnya masing-masing 

adalah a dan b, sedangkan luas adalah L, 

maka rumus  luas daerah  trapesium 

tersebut adalah : 

                                        L  =  
濨挠  ×  ( a + b)  ×  t 
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C. Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Bangun Datar Lainnya. 

v Luas Daerah Lingkaran 

 

Sebuah lingkaran dengan  jari-jari lingkaran 

adalah  r dan luas adalah L,  maka rumus 

luas daerah lingkaran adalah : 

 
L =  π r 2 

Untuk membuktikan  rumus luas daerah lingkaran dapat dilakukan 

pembuktian secara empiris. Pembuktian rumus luas daerah lingkaran secara 

empiris yang lazim dilakukan adalah dengan cara memotong-motong 

lingkaran sehingga menjadi juring-juring kemudian membentuknya menjadi 

bentuk bangun datar yang lain. Di sekolah dasar biasanya  pembuktian rumus 

luas daerah lingkaran secara empiris adalah dengan cara memotong-motong 

lingkaran sehingga menjadi juring-juring kemudian membentuknya menjadi 

persegipanjang. Sehingga rumus luas daerah  lingkaran dapat diturunkan dari 

rumus luas daerah persegipanjang. Tetapi, rumus luas daerah lingkaran juga 

dapat diturunkan dari rumus luas daerah jajargenjang, segitiga, belahketupat 

dan trapesium. 

 
v Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Persegipanjang 

Lingkaran dipotong-potong menjadi 6 atau 8 atau 10  juring (semakin banyak 

juring maka akan semakin membentuk persegipanjang dengan syarat 

jumlahnya genap), dan salah satu juring dibagi dua sama menurut jari-jari. 

Selanjutnya disusun secara zigzag ke samping dengan menempelkan sisi jari-

jari dari masing-masing juring sehingga mendekati bentuk persegipanjang 

seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

r 



 

 

= 

 

  

 

 

 

= 

 

 

 

Pandang gambar tersebut sebagai persegipanjang. Persegipanjang tersebut 

adalah bentukan 8 juring dari sebuah lingkaran. Panjang persegipanjang = 4 

busur juring = 
濨挠 Keliling. Sedangkan lebar persegipanjang tersebut adalah 

jari-jari lingkaran = r. Sehingga, jika rumus luas daerah persegipanjang 

adalah : 

L = panjang ×  lebar 

 Dan rumus keliling lingkaran adalah: 

   K =  2πr 

 Maka, berdasarkan gambar di atas: 

 Luas daerah lingkaran  =  luas daerah persegipanjang  

  = panjang  x  lebar 

  = 
濨挠 Keliling  x jari-jari lingkaran 

                   = 
濨挠 (2πr)  x  r 

  = 
濨挠 x 2 x π x r x r 

  = π x r x r  

  = πr2   

Sehingga, Luas daerah lingkaran adalah  L = πr2   

r 
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v Pembuktian Rumus Luas DaerahLingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Jajargenjang 

Lingkaran dipotong-potong menjadi 8 juring. Selanjutnya disusun secara 

sigzag ke samping dengan menempelkan sisi jari-jari dari masing-masing 

juring sehingga mendekati terbentuk jajargenjang seperti terlihat pada gambar  

berikut: 

 

 

 =   = 

 

 

 

 

 

 

Pandang gambar tersebut sebagai jajargenjang. Jajargenjang tersebut adalah 

bentukan 8 juring dari sebuah lingkaran.  Alas jajargenjang = 2 busur juring = 濨恼 Keliling. Sedangkan tinggi jajargenjang tersebut adalah 2 jari-jari lingkaran   

= 2 r. Sehingga Jika rumus luas daerah jajargenjang adalah : 

L = alas × tinggi,  

 Dan rumus keliling lingkaran adalah: 

   K =  2πr 

 Maka, berdasarkan gambar di atas: 

Luas daerah lingkaran  =  luas daerah jajargenjang  

   = alas  x  tinggi 

   = 
濨挠 Keliling  x jari-jari lingkaran 

                    = 
濨挠 (2πr)  x  r 

   = 
濨挠 x 2 x π x r x r 

   = π x r x r  

   = πr2  (terbukti).    
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v Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Segitiga 

Untuk membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari 

rumus luas daerah segitiga, lingkaran dibagi menjadi juring-juring sebanyak 

4, 9, 16, 25, 36, dst, atau sebanyak n2, kemudian disusun sedemikian rupa 

sehingga membentuk segitiga sama kaki.  

 

 

  

 =                            4r          =                      tinggi        

 

 

 

 

  

 
濨恼 K alas 

Pada gambar di atas susunan tersebut nampak jelas bahwa susunan tersebut 

membentuk segitiga sama kaki. Akan tampak sangat jelas jika lingkaran 

dipotong menjadi 36, 49, 64 juring, dan seterusnya. Pandang gambar tersebut 

sebagai segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki tersebut adalah bentukan 16 

juring dari sebuah lingkaran.     Alas segitiga sama kaki = 4 busur juring = 
濨恼 

Keliling. Sedangkan tinggi segitiga tersebut adalah terdiri dari 4 juring = 4 r. 

Sehingga Jika luas daerah segitiga adalah: 

L =  
濨挠 × a×t 

  Dan rumus keliling lingkaran adalah: 

   K =  2πr 

 Maka, berdasarkan gambar di atas: 

Luas daerah lingkaran  =  luas daerah segitiga 

 = 
濨挠  x  alas  x  tinggi 



 = 
濨挠 x 

濨恼  Keliling  x 4 jari-jari lingkaran 

                  = 
濨挠 x 

濨恼  x 2πr  x  4r 

 = 
濨挠 x 

濨恼  x 2 x π x r  x  4 x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti). 

 
v Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Belahketupat 

Untuk membuktikan rumus luas lingkaran dengan menurunkan dari rumus 

luas daerah belahketupat, lingkaran dibagi menjadi juring-juring sebanyak 2, 

8, 18, 32, dst, atau sebanyak 2n2, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk bangun belahketupat. Berikut ini lingkaran yang dipotong 

menjadi 8 juring. 

                                                                                  

                                                                         

              

 = =         d1 

 

 

  

 d2 

Pada gambar di atas terlihat membentuk bangun belah ketupat. Akan lebih 

jelas lagi jika lingkaran dibagi lebih banyak lagi sebanyak 18, 32, 50, 72, dst 

Perhatikan gambar di atas. Pandang gambar tersebut sebagai belahketupat. 

Belahketupat tersebut adalah bentukan 8 juring dari sebuah lingkaran.  

Diagonal 1 (d1) = 2 busur juring = 
濨恼 Keliling. Sedangkan diagonal 2 (d2) 

belahketupat tersebut terdiri dari 4 juring = 4 r. Sehingga, jika luas daerah 

belahketupat adalah : 

L =  
濨挠 × d1 x d2 

 



  Dan rumus keliling lingkaran adalah: 

   K =  2πr 

 Maka, berdasarkan gambar di atas: 

 Luas daerah  lingkaran  =  luas daerah belahketupat 

 = 
濨挠  x  d1 x d2 

 = 
濨挠 x 

濨恼  Keliling  x 4 jari-jari lingkaran 

                  = 
濨挠 x 

濨恼  x 2πr  x  4r 

 = 
濨挠 x 

濨恼  x 2 x π x r  x  4 x r 

 = π x r x r  

 =  πr2  (terbukti). 

 

v Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Trapesium 

Untuk membuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari 

rumus luas daerah trapesium, lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang 

dapat disusun satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat, dst.  Jika juring-juring 

akan disusun satu tingkat, maka lingkaran dibagi menjadi juring sebanyak 3, 

5, 7, 9, 11, atau (2n + 1). Jika juring-juring akan disusun dua tingkat, maka 

lingkaran dibagi menjadi juring sebanyak  8, 12, 16, 20, atau 4(n + 1). Jika 

juring-juring akan disusun tiga tingkat, maka lingkaran dibagi menjadi juring 

sebanyak 15, 21, 27, 33, atau 3(2n + 3). Kemudian  disusun sedemikian rupa 

sehingga membentuk bangun trapesium sama kaki. Berikut ini lingkaran yang 

dipotong menjadi 8 juring dan disusun 2 tingkat.  

 
濨馁 K a 

 

 =                               2r    = 

 

 

 
脑馁 K                                           b 

t 



Pada gambar di atas terlihat membentuk bangun trapesium. Akan lebih jelas 

lagi jika lingkaran dibagi lebih banyak lagi. Perhatikan gambar di atas. 

Pandang gambar tersebut sebagai trapesium. Trapesium tersebut adalah 

bentukan 8 juring dari sebuah lingkaran. Sisi atas trapesium (a) = 1 busur 

juring = 
濨馁 Keliling, sisi bawah (b) trapesium tersebut terdiri dari 3 busur 

juring = 脑馁 Keliling. Sedangkan tinggi terdiri dari 2 juring = 2r. Sehingga, jika 

luas daerah trapesium adalah : 

L  =  
濨挠  ×  ( a + b)  ×  t 

 Dan rumus keliling lingkaran adalah: 

   K =  2πr 

 

 Maka, berdasarkan gambar di atas: 

 Luas  daerah lingkaran  =  luas daerah trapesium 

 = 
濨挠  ×  ( a + b)  ×  t 

 = 
濨挠 x (

濨馁 Keliling +  脑馁  Keliling) x 2r 

                  = 
濨挠 x 

恼馁 Keliling x 2r 

 = 
濨挠 x 

濨挠  x 2 x π x r  x  2 x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti). 

 

v Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Layang-layang 

Pembuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari rumus 

luas daerah layang-layang sejauh ini belum ditemukan  oleh penulis. Hal ini 

disebabkan karena lingkaran harus dibagi menjadi juring sedemikian rupa 

sehingga bisa disusun menjadi layang layang dengan aturan bagian atas 

memenuhi aturan yang membentuk segitiga yaitu n2, demikian juga bagian 

bawah dari layang-layang tetapi kedua segitiga tersebut tidak sama besarnya  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

v Pembuktian Rumus Luas Daerah Lingkaran dengan Menurunkan dari 

Rumus Luas Daerah Persegi 

Pembuktikan rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari rumus 

luas daerah persegi sejauh ini belum ditemukan juga  oleh penulis. Hal ini 

disebabkan karena lingkaran harus dipotong sedemikian rupa sehingga 

membentuk persegi. Hal ini agak sulit karena panjang sisi persegi harus sama 

panjang. 

 

 

 

  

n 2 

n 2 

Sisi 
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BAB II 

K E S I M P U L A N  

 

Rumus luas daerah lingkaran dapat diturunkan dari : 

v Pembuktian Rumus Luas Lingkaran dengan Menurunkan dari Rumus 

Luas Persegipanjang 

Lingkaran dipotong-potong menjadi 8 (semakin banyak juring maka akan 

semakin membentuk persegipanjang dengan syarat jumlahnya genap), dan salah 

satu juring dibagi dua sama menurut jari-jari. Selanjutnya disusun secara sigzag 

ke samping dengan menempelkan sisi jari-jari dari masing-masing juring 

sehingga mendekati terbentuk persegipanjang. Panjang persegipanjang = 4 busur 

juring = 
濨挠 Keliling. Sedangkan lebar persegipanjang tersebut adalah jari-jari 

lingkaran = r. Sehingga, Maka;  

 Luas lingkaran  = luas persegipanjang  

 = panjang  x  lebar 

 = 
濨挠 Keliling  x jari-jari lingkaran 

                  = 
濨挠 (2πr)  x  r 

 = 
濨挠 x 2 x π x r x r 

 = π x r x r  

 = πr2   

Sehingga, Luas daerah lingkaran adalah 

 L = πr2   

v Pembuktian Rumus Luas Lingkaran dengan Menurunkan dari Rumus 

Luas Persegi 

Lingkaran dipotong-potong menjadi 8 juring dan dua buah juring dibagi dua 

sama menurut jari-jari. Panjang sisi (s1) = 2 busur juring = 
濨恼 Keliling. 

Sedangkan Panjang sisi (s2) persegi tersebut adalah 2 juring = 2r. Maka:  

  



 Luas lingkaran  =  luas persegi  

 = sisi ×  sisi 

 = 
濨恼 Keliling x 2r 

                  = 
濨恼 x 2πr x 2r 

 = 
濨恼 x 2 x π x r x 2 x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti) 

v Pembuktian Rumus Luas Lingkaran dengan Menurunkan dari Rumus 

Luas Jajargenjang 

Lingkaran dipotong-potong menjadi 8 juring. Selanjutnya disusun secara 

sigzag ke samping. Alas jajargenjang = 4 busur juring = 
濨挠 Keliling. 

Sedangkan tinggi jajargenjang tersebut adalah = r. Maka:  

 Luas lingkaran  =  luas jajargenjang  

 = alas  x  tinggi 

 = 
濨挠 Keliling  x jari-jari lingkaran 

                  = 
濨挠 (2πr)  x  r 

 = 
濨挠 x 2 x π x r x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti).    

v Pembuktian Rumus Luas Lingkaran dengan Menurunkan dari Rumus 

Luas Segitiga 

Untuk membuktikan rumus luas lingkaran dengan menurunkan dari rumus 

luas segitiga, lingkaran dibagi menjadi juring-juring sebanyak 16,atau  25, 36, 

dst, atau sebanyak n2, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk segitiga sama kaki.  Alas segitiga sama kaki = 4 busur juring = 
濨恼 

Keliling. Sedangkan tinggi segitiga tersebut adalah terdiri dari 4 juring = 4 r.  

Maka, Luas lingkaran  =  luas segitiga 

 = 
濨挠  x  alas  x  tinggi 



 = 
濨挠 x 

濨恼  Keliling  x 4 jari-jari lingkaran 

                  = 
濨挠 x 

濨恼  x 2πr  x  4r 

 = 
濨挠 x 

濨恼  x 2 x π x r  x  4 x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti). 

v Pembuktian Rumus Luas Lingkaran dengan Menurunkan dari Rumus 

Luas Belahketupat 

Untuk membuktikan rumus luas lingkaran dengan menurunkan dari rumus 

luas belahketupat, lingkaran dibagi menjadi juring-juring sebanyak , 8,atau  

18, 32, dst, atau sebanyak 2n2, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk bangun belahketupat. Diagonal1 (d1) = 2 busur juring = 
濨恼 

Keliling. Sedangkan diagonal2 (d2) belahketupat tersebut terdiri dari 4 juring 

= 4 r. Maka: 

 Luas lingkaran  =  luas belahketupat 

 = 
濨挠  x  d1 x d2 

 = 
濨挠 x 

濨恼  Keliling  x 4 jari-jari lingkaran 

                  = 
濨挠 x 

濨恼  x 2πr  x  4r 

 = 
濨挠 x 

濨恼  x 2 x π x r  x  4 x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti). 

v Pembuktian Rumus Luas Lingkaran dengan Menurunkan dari Rumus 

Luas Trapesium 

Lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang dapat disusun satu tingkat, dua 

tingkat, tiga tingkat, dst.  Jika juring-juring akan disusun satu tingkat, maka 

lingkaran dibagi menjadi juring sebanyak 3, 5, 7, 9, 11, atau (2n + 1). Jika 

juring-juring akan disusun dua tingkat, maka lingkaran dibagi menjadi juring 

sebanyak  8, 12, 16, 20, atau 4(n + 1). Jika juring-juring akan disusun tiga 

tingkat, maka lingkaran dibagi menjadi juring sebanyak 15, 21, 27, 33, atau 



3(2n + 3). Kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun 

trapesium sama kaki. Jika lingkaran yang dipotong menjadi 8 juring dan 

disusun 2 tingkat. Sisi atas trapesium (a) = 1 busur juring = 
濨馁 Keliling, sisi 

bawah (b) trapesium tersebut terdiri dari 3 busur juring = 脑馁 Keliling. 

Sedangkan tinggi terdiri dari 2 juring = 2r. Maka: 

 Luas lingkaran  =  luas trapesium 

 = 
濨挠  ×  ( a + b)  ×  t 

 = 
濨挠 x (

濨馁 Keliling +  脑馁  Keliling) x 2r 

                  = 
濨挠 x 

恼馁 Keliling x 2r 

 = 
濨挠 x 

濨挠  x 2 x π x r  x  2 x r 

 = π x r x r  

 = πr2  (terbukti). 

  

 

 

 

 


