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ABSTRAK
Sri Wahyuning Luawo. 2021. NIM. 411416011. “Teorema Pythagoras sebelum
dan setelah Pythagoras serta Penerapannya dalam Pembelajaran Matematika”
Skripsi. Gorontalo. Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo.
Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd., (2) Khardiyawan A.Y.
Pauweni, M.Pd.
Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang bertujuan untuk
menjelaskan teorema Pythagoras sebelum dan setelah dibuktikan oleh Pythagoras
serta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Pengumpulan data diperoleh
dari data-data kepustakaan dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
dokumentasi, yaitu mencari data mengenai teorema Pythagoras serta
penerapannya dalam pembelajaran matematika melalui buku, jurnal, skripsi dan
sumber-sumber pustaka lainnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa teorema
Pythagoras sudah diketahui dan digunakan di peradaban kuno seperti Babilonia
dan Mesir jauh sebelum Pythagoras lahir. Hal ini dibuktikan dengan adanya
temuan tablet Babilonia Plimpton 322 yang berisi kombinasi tiga angka yang
memenuhi teorema Pythagoras atau yang kita kenal dengan istilah tripel
Pythagoras. Sedangkan penggunaan teorema Pythagoras di Mesir yaitu pada
pembuatan bangunan tempat ibadah dengan perbandingan sgitiga 3-4-5 dan pada
perhitungan masalah survei tanah yang menggunakan perbandingan segitiga 6-810 dalam Rhind Mathematical Papirus (RMP#53-54) sekitar tahun 1550 SM.
Kemudian Pythagoras berhasil membuktikan kebenaran teorema ini secara
sistematis dan selanjutnya dikembangkan oleh para matematikawan dunia dan
banyak diterapkan dalam pembelajaran matematika khususnya pada bidang
geometri.
Kata Kunci: Teorema Pythagoras, Pembelajaran Matematika.
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ABSTRACT
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam berbagai
disiplin ilmu. Matematika berperan dalam mengembangkan daya pikir manusia,
yakni meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, sistematis dan
kreatif. Selain itu matematika juga mempunyai banyak manfaat dalam
menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Konsep matematika yang kita ketahui sampai saat ini tentu mempunyai cerita
perjalanan sejarah yang panjang. Tidak hanya materinya saja yang bermanfaat
tetapi dari segi sejarahnya juga penting, khususnya pada proses pembelajaran
matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyu dan Mahfudy (2016 : 107)
bahwa penerapan sejarah matematika dalam pembelajaran memberikan banyak
kontribusi positif, yaitu : (a) memunculkan antusias; (b) sebagai sumber contoh
yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran serta membuat siswa
memahami bahwa matematika bukan pelajaran tanpa makna; (c) meningkatkan
motivasi dan minat siswa; matematika sebagai capaian manusia sehingga siswa
tidak

dilemahkan

oleh

kegagalan,

kesalahan,

ketidakktentuan,

dan

kesalahpahaman. Ketiga hal tersebut bisa memberikan kontribusi positif dalam
mengubah pandangan dan sikap siswa terhadap matematika yang diawali dengan
adanya antusias dalam belajar, peningkatan motivasi dan minat, merasa senang
dalam pembelajaran, dan percaya bahwa matematika adalah capaian manusia
yang dilalui dengan kerja keras.
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Dalam buku Historiografi Matematika karya Kusaeri (2017 : 3-4) dijelaskan
sejarah perkembangan matematika yang dimulai sejak adanya peradaban
Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Mesopotamia
yang kini menjadi Republik Irak merupakan salah satu peradaban tertua di dunia.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan artefak (perkakas peradaban)
bangsa Mesopotamia yang menunjukkan bangsa ini telah memiliki pengetahuan
matematika yang luar biasa, meskipun matematika yang mereka miliki belum
disusun secara deduktif seperti sekarang ini. Selanjutnya beralih ke Mesir,
dijelaskan bahwa bangunan Piramida yang dibangun oleh bangsa Mesir kuno
merupakan contoh paling kuat dari struktur matematika dengan menggunakan
bentuk-bentuk segitiga. Selain itu ditemukan juga naskah matematika di Mesir,
yaitu Papirus Rhind. Naskah tersebut berbentuk lembaran menyerupai kertas
yang berisi perintah berkaitan dengan pelajaran aritmatika dan geometri serta
berisi rumus luas dan pengerjaan operasi hitung pada pecahan, lembaran ini juga
menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit
dan prima. Selanjutnya perkembangan matematika mendapat momentum baru
dalam peradaban Yunani yang meletakkan dasar matematika sebagai cara
berpikir rasional, dan perkembangan matematika Yunani berbeda dengan
perkembangan matematika di Mesopotamia maupun Mesir.
Salah satu dari matematikawan Yunani beserta sumbangsinya dalam dunia
matematika banyak dikenal sampai saat ini adalah Pythagoras. Semasa hidupnya
ia banyak melakukan perjalanan untuk belajar, dan sumbangsinya dalam dunia
matematika yang paling dikenal adalah Teorema Pythagoras, yaitu perhitungan

3

relasi antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang banyak digunakan dalam bidang
geometri. Untuk segitiga siku-siku dengan sisi miring c dan sisi yang saling tegak
lurus a dan b, maka berlaku teorema Pythagoras yang dapat dinyatakan dalm
bentuk matematis sebagai berikut :

Dalam pembelajaran matematika sebenarnya teroema Pythagoras mulai
dikenalkan di jenjang Sekolah Dasar (SD), yaitu pada materi bangun datar
segitiga untuk mencari salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku, namun
untuk kajian konsep dan penerapannya yang lebih luas dipelajari di Sekolah
Menengah Pertama (SMP/MTs).
Berbicara tentang perhitungan relasi antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku
yang dinamakan Teorema Pythagoras, pastilah banyak yang berpikir bahwa
Pythagoras lah yang pertama kali menemukan dan menggunakan perhitungan ini.
Namun berdasarkan catatan sejarah, perhitungan ini sudah digunakan sebelum
adanya Pythagoras, salah satunya di Mesir. Seperti yang dikemukakan oleh
Argaswari (2018 : 59-60) pada awalnya konsep matematika tercipta didasarkan
kepentingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan seharihari dan berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu
pengetahuan manusia itu sendiri. Dijelaskan bahwa pada perkiraan 800 tahun
SM, di Mesir terdapat permasalahan dalam membuat kuil sebagai tempat
kegiatan ibadah yang diharapkan memiliki sisi tegak lurus yang akurat. Para
pembuat kuil membangun masing-masing sisi bangunan menggunakan tali yang
memiliki perbandingan 3, 4 dan 5. Perbandingan angka 3,4 dan 5 ini kemudian
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diberkembangkan di berbagai peradaban yang pada akhirnya dibuktikan dan
dikembangkan oleh Pythagoras dan berhasil dikenal sebagai Teorema Pythagoras
yang sekarang kita ketahui.
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui adanya fakta bahwa teorema
Pythagoras sudah digunakan di peradaban kuno jauh sebelum Pythagoras lahir.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang fakta
adanya teorema Pythagoras sebelum dan setelah dibuktikan oleh Pythagoras
serta bagaimana keberadaan dan penerapan teorema Pythagoras dalam
pembelajaran matematika

melalui penelitian dengan judul “Teorema

Pythagoras sebelum dan setelah Pythagoras serta Penerapannya dalam
Pembelajaran Matematika”.
1.2 Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah teorema Pythagoras sebelum dan sesudah dibuktikan
Pythagoras?
b. Bagaimana

penerapan

teorema

Pythagoras

dalam

pembelajaran

matematika?
1.3 Tujuan Penelitian
a. Menjelaskan teorema Pythagoras sebelum dan sesudah dibuktikan
Pythagoras.
b. Menjelaskan

penerapan

matematika.
1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

teorema

Pythagoras

dalam

pembelajaran
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Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan
pemikiran

untuk

penelitian-penelitian

selanjutnya

serta

dapat

memperkaya wawasan pembaca tentang fakta teorema Pythagoras
sebelum dan setelah dibuktikan Pythagoras serta penerapannya dalam
pembelajaran matematika masa kini.
b. Manfaat Praktis
1. Bagi Peneliti
Sebagai pengalaman menulis bagi peneliti untuk mengembangkan
diri menjadi calon guru yang profesional.
2. Bagi Guru
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk mengenalkan
sejarah matematika pada siswa sebagai usaha untuk memotivasi
mereka dalam belajar matematika. Selain itu juga sebagi bahan
referensi untuk memilih metode pembelajaran dan media yang baik
dalam pembelaran matematika terutama pada materi teorema
Pythagoras, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Teori
2.1.1 Teorema Pythagoras
Teorema Pythagoras dinamai berdasarkan nama seorang tokoh matematikawan
sekaligus filsuf asal Yunani, yaitu Pythagoras. Menurut Zuliana (2012 : 1)
Pythagoras adalah anak dari seorang pedagang kaya asal Tyre yang bernama
Mnesarchus. Pythagoras lahir di pulau Samos, daerah Yunani selatan pada tahun
580 SM. Pythagoras adalah orang yang cerdas dan punya rasa ingin tahu dan
kemauan menuntut ilmu yang tinggi.
Dalam sejarahnya teorema Pythagoras sudah diketaui oleh orang peradaban
kuno seperti Mesir dan Babilonia jauh sebelum Pythagoras lahir. Sampai akhirnya
perhitungan ini dibuktikan kebenarannya oleh Pythagoras dan dinamai teorema
Pythagoras. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismadi (2010 : 2) bahwa
Pythagoras banyak melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri untuk
menuntut ilmu. Pythagoras sering melakukan perjalanan ke Babilonia, Mesir dan
diperkirakan pernah sampai di India. Di Babilonia, teristimewa, Pythagoras
menjalin hubungan dengan ahli-ahli matematika.
Al Jupri (2017 : 8) mengemukakan bahwa pada sembarang segitiga siku-siku,
kuadrat dari panjang hipotenusa (sisi terpanjang) sama dengan jumlah dari kuadrat
panjang masing-masing sisi-sisi segitiga yang lain, pernyataan inilah yang disebut
teorema Pythagoras. Dengan perkataan lain, misalkan pada sembarang segitiga
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7

siku-siku diketauhi panjang sisi-sisinya adalah c (sebagai hypotenusa), a dan b,
maka

.

Selanjutnya Riyadi (2008 : 67) juga menjelaskan bahwa teorema Pythagoras
menyatakan “Pada setiap segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat hipotenusa
sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya”. Perhatikan gambar berikut.
C

b

A

a

c

B

Gambar 2.1 Segitiga siku-siku
Hipotenusa : BC
Sisi siku-siku : AB dan AC
Berdasarkan teorema Pythagoras maka berlaku :
atau
atau
atau
Selanjutnya Riyadi (2008 : 68) juga menjelaskan dalam teorema Pythagoras
dikenal istilah Tripel Pythagoras. Tripel Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang
memenuhi teorema Pythagoras.
Jika

dengan

dan disebut tripel Pythagoras.

dan berlaku

maka bilangan
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Contoh tripel Pythagoras :
Tabel 2.1 Tripel Pythagoras
3,4,5

5,12,13

8,15,17

20,21,29

6,8,10

10,24,26

16,30,34

40,42,58

9,12,15

15,36,39

24,45,51

60,63,87

12,16,20

20,48,52

32,60,68

80,84,116

...

...

...

...

Kelipatannya

Kelipatannya

Kelipatannya

Kelipatannya
Sumber : Riyadi (2008:68)

Dari tabel di atas, terbentuk beberapa barisan bilangan tripel Pythagoras
sebagai berikut :
(3,4,5), (6,8,10), (9,12,15), (12,16,20), ...
(5,12,13), (10,24,26), (15,36,39), (20,48,52), ...
(8,15,17), (16,30,34), (24,45,51), (32,60,68), ...
(20,21,29), (40,42,58), (60,63,87), (80,84,116), ...
Dari barisan bilangan tripel Pythagoras di atas dapat dilihat bahwa untuk tiga
bilangan asli

tripel Pythagoras, berlaku juga kelipatannya. Sehingga dapat

terbentuk barisan aritmatika bilangan tripel Pythagoras dengan pola
untuk

bilangan asli.

Selanjutnya Riyadi (2008 : 68) juga menjelaskan teorema Pythagoras yang
berlaku pada segitiga istimewa berikut.
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C
o

45

a√

a

o

45

a

A

B

Gambar 2.2 Segitiga Siku-siku Sama Kaki
Dari gambar segitiga siku-siku di atas berlaku :
√

√

√

C
2a
a
o

30

A

a√

B

Gambar 2.3 Segitiga dengan salah satu sudutnya 30o
√
√
√
√
√
2.1.2 Pembelajaran Matematika
Dalam hidupnya manusia tidak pernah melewatkan aktivitas belajar. Aktivitas
belajar ditempuh oleh setiap individu sebagai usaha untuk memperoleh ilmu
pengetahuan, dari keadaan yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak pandai
menjadi pandai dan segala hal apapun yang menyebabkan perubahan tingkah laku
dari masing-masing individu.
Di sekolah peserta didik dibelajarkan berbagai ilmu yang banyak
kegunaannya dalam kehidupan, salah satunya adalah matematika. Hal ini sejalan
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dengan yang dikemukakan oleh Uno (2009 : 110) bahwa hakikat belajar
matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami arti dan hubunganhubungan serta simbol-simbol yang kemudian diterapkannya pada situasi nyata.
Berikut ini pengertian pembelajaran matematika yang dikutip dari bebarapa
ahli :
a. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
b. Selanjutnya Ruseffendi (Isrok‟atun dan Rosmala, 2019 : 3) mengartikan
matematika sebagai ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari unsur
yang tidak didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.
c. Simanjuntak (2019 : 19) menjelaskan pengertian pembelajaran matematika
yang ditinjau dari dua kata, yaitu pembelajaran dan matematika. Menurutnya
kata “pembelajaran” mengandung proses atau peristiwa dari kata kerja
belajar, dalam hal ini „belajar” memiliki pengertian melakukan kegiatan
belajar. Dengan kata lain, istilah pembelajaran merupakan suatu proses yang
berhubungan dengan belajar. Selanjutnya matematika diartikan sebagai
cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat proses berpikir logis
sesuai

dengan

prinsip,

sifat,

dalil

dan

teorema

tertentu.

Dengan

menghubungkan pengertian tersebut terhadap pengertian pembelajaran maka
pembelajaran

matematika

diartikan

sebagai

proses

belajar

tentang

pengembangan berpikir logis sesuai dengan prinsip, sifat, dalil dan teorema
tertentu.
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d. Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI), pembelajaran diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Selanjutnya matematika
diartikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan
prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah.
Dari beberapa pendapat tentang pengertian pembelajaran dan matematika di
atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu interaksi
antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh suatu pengetahuan mengenai
konsep dalam matematika yang melibatkan proses berpikir logis, kritis dan
sistematis.
Dalam pembelajaran matematika, materi teorema Pythagoras sebenarnya
sudah ada di jenjang SD, yaitu digunakan dalam menyelesaikan soal pada materi
bangun datar segitiga siku-siku, yaitu digunakan untuk mencari panjang salah satu
sisi pada segitiga siku-siku. Selanjutnya kajian lebih mendalam mengenai konsep
teorema Pythagoras ini mulai dipelajari di kelas VIII SMP/MTs. Adapun konsep
yang dipelajari oleh siswa tentang teorema Pythagoras adalah berupa pengenalan
tripel Pythagoras dan segitiga khusus, serta pembuktian dan penerapan teorema
Pythagoras dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Berikut ini peta konsep
yang dipelajari pada materi teorema Pythagoras yang peneliti kutip dari buku
Matematika Siswa Kelas VIII SMP/MTs Semester 2 Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan RI (2017).
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C
𝟐

𝒂

𝒃

𝟐

𝟐

𝒄

Teorema Pythagoras

c

b
A

Tripel
Pythagoras

Segitiga-Segitiga
Khusus

Sigitiga Siku-Siku
Sama kaki

a

B

Penerapan Teorema
Pythagoras

Segitiga Siku-Siku dengan
o
o
o
Sudut 30 -60 -90

Gambar 2.4 Peta Konsep Teorema Pythagoras SMP Kelas VIII Semester 2
2.2 Penelitian Relevan
1) Penelitian dari Deshinta Puspa Ayu Argaswari (2018) dalam Indonesian
Journal of Mathematics Education yang berjudul “Integrasi Sejarah
Matematika untuk Meningkatkan Atensi Siswa”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah sejarah matematika dapat meningkatkan atensi
siswa

serta cara mengintegrasikan sejarah matematika dalam materi

pembelajaran Pythagoras sebagai upaya untuk meningkatkan atensi siswa
terhadap matematika. Penelitiannya menggunakan metode penelitian tindakan
kelas, instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar
pengamatan dan kuisioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa integrasi
sejarah matematika dalam pembelajaran matematika yang dilakukan dengan
memberikan gambaran manfaat serta gambaran mengapa sebuah penemuan
diperlukan, dalam hal ini penemuan yang dimaksud adalah teorema
Pythagoras, hasilnya dapat meningkatkan motivasi siswa dengan kenaikan
rata-rata 11%. Nilai rata-rata atensi siswa pun meningkat dari 2,7 menjadi
3,12.
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2) Penelitian Aboulfotouh (2019) dalam jurnal Scientific Culture yang berjudul "
Using The Triangle 6-8-10 In Land Survey Problems In Rhind Mathematical
Papyrus”. Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan peerbandingan sisi
segitiga siku-siku 6-8-10 pada masalah survei tanah Mesir kuno. Hasil
penelitiannya menunjukkan menunjukkan bukti tertulis pada masalah survei
tanah yang yang ditulis dalam Rhind Mathematical Papyrus-RMP sekitar
tahun 1550 SM, yang telah dibedakan oleh para sarjana menjadi dua masalah:
RMP#53 dan RMP#54. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa RMP #5354 adalah salah satu masalah pada perhitungan dimensi sebidang tanah
segitiga dengan sisi 6-8-10 dan bagian-bagiannya, di mana tinggi segitiga
adalah radius cakrawala melingkar yang meningkat dengan menambahkan
sepersepuluh dari hipotenusa segitiga. Selain itu, menunjukkan bahwa
RMP#55 didasarkan pada sketsa segitiga yang sama dari RMP#53-54.
Penelitian juga

membuktikan bahwa orang Mesir kuno tahu segitiga ini

hampir seribu tahun sebelum zaman Pythagoras dan orang Mesir kuno tidak
hanya menggunakan pecahan satuan tetapi juga telah menggunakan pecahan
kompleks.
3) Penelitian Resliana dan Nurmeidina (2020) dalam Konferensi Nasional
Pendidikan

yang

berjudul

“Analisis

kesalahan

siswa

SMP

dalam

Menyelesaikan Soal Pemahaman Konsep Teorema Pythagoras”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesalahan
siswa SMP dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep pada Teorema
Pythagoras. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan instrumen
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yang digunakan dalam penelitian berupa lembar tes pemahaman konsep dan
pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Kesalahan
konseptual yaitu siswa kurang tepat dalam menggambarkan bentuk segitiga
siku-siku sehingga ukuran sudutnya tidak tepat 90o, siswa juga kesulitan
menyebutkan ciri-ciri segitiga siku-siku dan tidak menuliskan tanda kuadrat
pada rumus, (2) karena siswa salah mensubtitusi nilai variabel maka siswa
juga mlakukan kesalahan prosedural pada langkah pembuktian teorema
Pythagoras, (3) kesalahan komputasi yaitu kesalahan yang terjadi pada proses
perhitungan.
4) Penelitian Moch Anang Sulistyawan (2017) dalam Skripsi Program Studi
Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang tentang
“Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada
Materi Teorema Pythagoras di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun
Ajaran 2016/2017”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan
kesalahan serta mengetahui faktor penyebab siswa melakukan kesalahan
dalam menyelesaikan soal cerita pada materi teorema Pythagoras. Penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif dengan instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa tes, lembar observasi dan pedoman wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 4 jenis kesalahan yaitu kesalahan
pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan
kesalahan kesimpulan jawaban. Pada bagian keterampilan, siswa melakukan
kesalahan proses yang disebabkan karena : (1) kurangnya ketelitian siswa
dalam melakukan operasi hitung bilangan yang berada di bawah tanda akar,
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(2) kemampuan berpikir kreatif siswa yang rendah dalam melakukan
perhitungan dan menentukan langkah yang harus dilakukan.
5) Penelitian Kristanti dan Mardanu (2017) dalam Jurnal Pendidikan
Matematika yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan
Persoalan Matematika yang Berkaitan dengan Teorema Pythagoras”.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) jenis dan letak kesalahan
yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sleman dalam menyelesaikan
persoalan matematika yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, dan (2)
faktor-faktor penyebab kesalahan dari siswa. Jenis penelitian ini adalah studi
kasus, dengan instrumen yang digunakan berupa tes dan pedoman
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan : (1) dalam penguasaan konsep,
siswa mengalami kesalahan dalam mendefinisikan konsep, mengidentifikasi
contoh dan bukan contoh, menggunakan gambar untuk merepresentasikan
konsep, dan mengenali kondisi (syarat) yang ditentukan suatu konsep ; (2)
dalam penguasaan prinsip, siswa mengalami kesalahan dalam memberikan
alasan pada langkah-langkah penggunaan prinsip, menggunakan prinsip
secara benar dan tepat, dan mengenali prinsip yang benar dan tidak benar ; (3)
siswa mengalami kesalahan perhitungan dalam menentukan hail kuadrat
suatu bilangan dan penarikan hasil akar suatu bilangan yang dikategorikan
kedalam computation fact : (4) faktor-faktor penyebab kesalahan dari diri
siswa yaitu minat belajar, kebiasaan belajar dan sikap belajar.
6) Penelitian dari Githa Randu Anggraini dan Ariyanto (2017) dalam Seminar
Nasional Pendidikan Matematika yang berjudul “Analisis kesulitan
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Pemahaman Konsep pada Materi Pythagoras di Kelas VIII SMP Negeri
Kartasura”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
pemahaman konsep siswa pada materi teorema Pythagoras. Penelitian
deskriptif ini menggunakan instrumen berupa tes dan wawancara.
Berdasarkann hasil

penelitian, diperoleh pemahaman konsep aspek

mengamati dari indikator (1) mampu menafsirkan belum terpenuhi,
disebabkan karena kurangnya kemampuan siswa dalam operasi aljabar, (2)
mampu mencontohkan belum terpenuhi, disebabkan keurangnya kemampuan
siswa dalam komunikasi, (3) mampu mengklasifikasi belum terpenuhi,
disebabkan karena siswa kurang mampu dalam pengoperasian aljabar, (4)
merangkum belum terpenuhi, disebabkan karena kemampuan berbahasa
siswa kurang baik, (5) mampu menyimpulkan belum terpenuhi, dikarenakan
siswa bingung untuk menentukan pola yang terdapat pada soal, (6)
membandingkan belum terpenuhi, disebabkan karena siswa kesulitan dalam
menentukan hypotenuse, (7) menjelaskan belum terpenuhi, dikarenakan siswa
masih belum mampu mengungkapkan alasan dengan jelas. Selanjutnya
pemahaman konsep aspek menerapkan diamati dari indikator (1) mampu
mengeksekusi, belum terpenuhi karena kurang memahami operasi aljabar, (2)
mampu mengimplementasikan, belum terpenuhi karena siswa belum dapat
menentukan hypotenuse.
7) Penelitian dari Syahrida Zaerani (2017) dalam skripsi Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Pengaruh Penguasaan
Konsep Teorema Pythagoras terhadap Kemampuan Menyelesaikan Soal-soal
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Bangun Ruang Sisi Datar pada Siswa Kelas VIII MTs Negeri Balangbalang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
penguasaan konsep dan kemampuan penyelesaian soal dari siswa. Penelitian
eksperimen ini menggunakan instrumen berupa tes penguasaan konsep dan
tes kemampuan penyelesaian soal. Dari hasil penelitiannya diperoleh tingkat
penguasaan konsep teorema Pytahgoras siswa kelas VIII MTs Negeri BalangBalang berada pada kategori tinggi dengan perolehan persentase sebesar
50,9% dengan nilai rata-rata 60,14. Selanjutnya tingkat kemampuan
penyelesaian soal-soal bangun ruang sisi datar siswa juga berada pada
kategori tinggi dengan perolehan persentase sebesar 54,9% dengan nilai ratarata 61,70. Berdasarkan hasil analisis inferensial pada uji hipotesis regresi
linear sederhana diperoleh thitung = 6,42 > ttabel = 1,983. Maka berdasarkan
kriteria pengujian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif penguasaan
konsep teorema Pythagoras terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal
bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII Mts Negeri balang-Balang.
8) Penelitian dari Muchyidin dan Amin (2012) dalam skripsi Jurusan Pendidikan
Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Pengaruh
Penguasaan Teorema Pythagoras Terhadap Kemampuan Siswa dalam
Menyelesaikan Soal-soal garis Singgung Lingkaran Kelas VIII SMPN 1
Leuwimunding”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengakji kemampuan
siswa kelas VIII SMPN 1 Leuwimunding dalam penguasaan konsep teorema
Pythagoras dan kemampuan menyelesaikan soal-soal garis singgung
lingkaran. Istrumen yang digunakan berupa tes. Dari hasil penelitiannya
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diperoleh tingkat penguasaan teorema Pythagoras siswa kelas sampel SMPN
1 Leuwimunding termasuk dalam kategori sedang yang dilihat dari perolehan
nilai rata-rata sebesar 50,71 dan rata-rata pencapaian indikator mencapai
50,71%. Selanjutnya kemampuan penyelesaian soal garis singgung lingkaran
siswa kelas sampel termasuk dalam kategori sedang yang dilihat dari
perolehan nilai rata-rata sebesar 48,45% dan rata-rata pencapaian indikator
mencapai 48,45%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung >
ttabel atau 8,382 > 2,021. Maka berdasarkan kriteria pengujian dapat dikatakan
bahwa ada pengaruh penguasaan teorema Pythagoras terhadap kemampuan
siswa dalam menyelesaikan soal-soal garis singgung lingkaran termasuk pada
kategori kuat dengan nilai koefisien korelasi mencapai 0,798. Dengan
demikian penguasaan teorema Pythagoras mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal garis singgung
lingkaran.
9) Penelitian dari Olivia Anggraini dalam skripsi Program Studi Tadris
Matematika UIN Mataram yang berjudul „Pengaruh Pemahaman Materi
Prasyarat Pythagoras terhadap Penggunaan Konsep pada Materi Geometri
Kelas X SMA Islam Uswatun Hasanah Tahun Pelajaran 2016/2017”. Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman
materi prasyarat Pythagoras terhadap penggunaan konsep pada materi
geometri kelas X SMA Islam Uswatun Hasanah tahun ajaran 2016/2017.
Penelitian eksperimen ini menggunakan instrumen berupa tes. Berdasarkan
hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada
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pengaruh pemahaman materi prasyarat Pythagoras terhadap penggunaan
konsep materi geometri kelas X SMA Islam Uswatun Hasanah tahun
pelajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat dilihat dari uji analisis hipotesis yang
dilakukan oleh peneliti berdasarkan perbandingan antara thitung dengan ttabel
yaitu thitung

> ttabel

(8,259 > 1,6824) dengan taraf signifikan 5% maka Ha

diterima dan Ho ditolak. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa ada pengaruh
pemahaman materi prasyarat Pythagoras terhadap penggunaan konsep pada
materi geometri kelas X SMA Islam Uswatun Hasasnah tahun pelajaran
2016/2017.
10) Penelitian Ulandari dkk (2019) dalam Jurnal Pendidikan Matematika yang
berjudul “Efektifitas Model Pembelajaran Inquiry terhadap Kemampuan
Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Teorema Pythagoras di MTsN 6 Kerinci”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran inquiry
pada materi teorema Pythagoras dan efektivitasnya terhadap kemampuan
berpikir kreatif siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis
yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa proses pembelajaran inquiry
berjalan secara efektif yang dapat membuat siswa berperan aktif dan bekerja
sendiri dalam mencari informasi atau pemecahan masalah selama proses
pembelajaranberlangsung serta dapat menemukan ide-ide dan pemikiran yang
baru.

Sehingga

melalui

pembelajaran

inquiry

dapat

meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika pada
materi teorema Pythagoras serta terdapat efektivitas atau keberhasilan model
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pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam
pembelajaran matematika pada materi teorema Pythagoras.
11) Penelitian Latifah dan Mahmudi (2018) dalam skripsi Jurusan Pendidikan
Matematika Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengaruh
Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Brain-Based Learning
terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa kelas VIII SMPN 4 Wates
pada Materi Teorema Pythagoras”. Tujuan dari penelitian ini untuk
mendeskripsikan pengaruh pembelajaran matematika dengan pendekatan
Brain-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis
siswa SMP pada materi teorema Pythagoras. Penelitian eksperimen ini
menggunakan instrumen berupa tes kemampuan penalaran matematis.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan,
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan Brain Based Learning
berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa pada materi
teorema Pythagoras. Kriteria pendekatan Brain-Based Learning yang
berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis secara lebih rinci
adalah (1) pendekatan Brain-Based Learning efektif ditinjau dari kemampuan
penalaran matematis pada materi teorema Pythagoras, (2) pendekatan Brain
Based Learning lebih unggul dibanding pendekatan saintifik ditinjau dari
kemampuan penalaran matematis pada materi teorema Pytahgoras.
12) Penelitian Ahmad Nasriadi (2015)

dalam Numeracy : Jurnal Ilmiah

Pendidikan Matematika berjudul “Penerapan Pembelajaran Kontekstual pada
Materi Teorema Pythagoras untuk Siswa Kelas VIII MTsS Durian Kawan
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Aceh Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar matematika siswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual pada
materi teorema Pythagoras di MTsS Durian Kawan. Instrumen yang
digunakan berupa tes dan lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan
pengujian hipotesis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa : (1)
pendekatan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar
metamatika siswa kelas VIII MTsS Durian Kawan dalam materi teorema
Pythagoras, (2) Kemampuan guru dalam proses pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual dapat dikategorikan baik,
(3)

aktivitas

siswa

selama

proses

kegiatan

pembelajaran

dengan

menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual termasuk kategori baik.
13) Penelitian Erwin Widyanto dan Ika Kurniasari (2016) dalam Jurnal Ilmiah
Pendidikan Matematika yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Adobe Flash Profesional CS 6 pada Materi Teorema Pythagoras
untuk Siswa kelas VIII”. Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Kedungadem
Bojonegoro. Proses pengembangan media pembelajaran ini melalui tiga
tahap,

yaitu

tahap

pendefinisian,

tahap

perancangan,

dan

tahap

pengembangan. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, pengembangan
media pembelajaran berbasis Adobe Flash Profesional CS 6 pada materi
teorema Pythagoras ini telah memenuhi tiga aspek kualitas, antara lain :
a) Valid, berdasarkan nilai rata-rata total validasi yang diberikan ahli materi
sebesar 3,47 dan ahli media sebesar 3,29.
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b) Praktis, berdasarkan penilaian umum validator media pembelajaran ini
dapat digunakan dengan sedikit revisi dan hasil dari lembar observasi
siswa menunjukkan bahwa dalam menggunakan media pembelajaran
siswa mempunyai sedikit kendala, sehingga media pembelajaran ini
dapat digunakan dengan sedikit revisi.
c) Efektif, berdasarkan hasil skor tes hasil belajar siswa mencapai
ketuntasan secara klasikal sebesar 83,3% dan siswa memberikan respon
positif dengan diperoleh secara keseluruhan nilai rata-rata sespon siswa
3,103 dengan persentase respon siswa 77,504% yang menunjukkan
bahwa siswa menyukai pembelajaran menggunakan media pembelajaran
ini.
14) Penelitian Pangestu dan Setyadi (2020) dalam Jurnal Pendidikan Matematika
yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Aplikasi Android Pytha
Fun untuk Teorema Pythagoras SMP”. Media pembelajaran berbasis aplikasi
android ini bernama Pytha Fun yang merupakan kepanjangan dari Pythagoras
Fun yang memiliki arti Pythagoras yang lucu dan menyenangkan. Tampilan
background pada aplikasinya pun menggunakan kombinasi beberapa warna
dan logo dari aplikasi ini berupa sebuah karakter lucu berbentuk segitiga yang
bernama Pytha yang menjadikan aplikasi ini bernuansa santai dan
menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran aplikasi
android Pytha Fun dinyatakan valid digunakan dari segi materi maupun
media berdasarkan lembar penilaian yang diberikan kepada ahli media dan
ahli materi. Hasil penilaian dari ahli media dan ahli materi menunjukkan
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pesentase rata-rata nilai kevalidan memenuhi indeks kevalidan

68%.

Persentase dari segi media adalah 79,99% dengan kategori baik dan
persentase dari segi materi adalah 88,89% dengan kategori sangat baik
sehingga media ini valid digunakan di lapangan. Hasil daari uji paired sample
t-test adalah kurang dari 0,05 yang menunjukkan terdapat perbedaan dari
hasil nilai siswa yaitu dengan rata-rata nilai Pre Test 55,83 meningkat
menjadi 86,93 pada nilai Post Test, lalu hasil dari analisis N-Gain mengalami
peningkatan setelah menggunakan media pembelajaran berbasis android
sebesar 0,704151 yaag termasuk dalam kategori peningkatan tinggi.
Berdasarkan hasil uji di atas, disimpulkan bahwa media ini efektif digunakan
untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi teorema Pythagoras.
15) Penelitian Rifai dan Prihatnani (2020) dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan
Matematika yang berjudul “Pengembangan Media Puzzle untuk Pembuktian
Teorema Pythagoras”. Penelitian ini bertujuan mengembangkan media
pembelajaran yang valid, praktis dan efektif dalam membangun pemahaman
tentan teorema Pythagoras. Hasil penelitian ini adalah produk media
pembelajaran berupa PuPPy (Puzzle Pembuktian Pythagoras). Media
pembelajaran ini memiliki tampilan berupa 5 keping potongan puzzle dengan
bentuk potongan yang berbeda dan diberi tampilan warna yang menarik.
Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE (Analyze, Design,
Develop, Implementation, Evaluation). Media ini diujicobakan kepada 28
orang siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar validasi media,
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lembar kepraktisan, pretest, posttest, dan lembar pendapat siswa. Hasil
penelitian menyatakan bahwa media PuPPy yang dikembangkan berdasarkan
model ADDIE valid, praktis dan efektif digunakan untuk mengonstruksi
siswa dalam belajar teorema Pythagoras. Hasil validasi media menunjukkan
skor rata-rata 61,5 (94,61%) dengan kategori sangat baik dan hail validasi
materi menunjukkan skor rata-rata 68,5 (91,33%) dikategorikan baik. Hasil
analisis lembar kepraktisan menunjukkan skor rata-rata 76 dengan persentase
95,5% dikategorikan dangat baik. Siswa yang menggunakan media PuPPy
memberikan respon positif terhadap media PuPPy.
16) Penelitian Putra dkk (2020) dalam Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif
berjudul “Penggunaan Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Pemahaman
Matematika Siswa pada Pembelajaran Teorema Pythagoras”. Penelitian ini
berfokus

pada

penggunaan

media

pembejaran

matematika

dalam

meningkatkan pemahaman matematika siswa pada pembelajaran teorema
Pythagoras. Subjek penelitian yang diambil sebanyak 15 siswa kelas VII di
salah satu sekolah di kecamatan Donggo. Media pembelajaran yang
dirancang dalam penelitian ini ada dua, yaitu media ICT dan Non ICT. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat
meningkatkan pemahaman matematika siswa, hal ini ditunjukkan oleh adanya
peningkatan

nilai

rata-rata

pemahaman

matematika

siswa

sebelum

penggunaan media 36,93 dan setelah menggunakan media sebesar 80,33.
Adapun media yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a) Media ICT
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Media ICT dibuat dengan menggunakan aplikasi adobe flash cs6 yang
sebelumnya sudah dilakukan pengujian dan validasi oleh ahli. Media ini
berisi berbagai konten pembelajaran menyangkut materi teorema
Pythagoras yang dirancang untuk menarik perhatian siswa pada saat
belajar Pythagoras. Adapun konten-konten yang ada pada media ini
berupa video pembuktian teorema Pythagoras dan quiz yang memuat
soal-soal latihan teorema Pythagoras.
b) Media Non ICT
Media non ICT yang dirancang digunakan untuk mengilustrasikan
pembuktian teorema Pythagoras. Media seperti ini dapat dibuat dengan
menggunakan potongan-potongan kertas atau karton berwarna yang
dibentuk menjadi beberapa bentuk bangun yang memenuhi proses
pembuktian teorema Pythagoras.
17) Penelitian Salman Mahmud (2019) dalam International Journal of Scientific
and Innovative Mathematical Research (IJSIMR) yang berjudul “A New
Long Proof of the Pythagorean Theorem”. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan
menggunakan

pembuktian
bangun

teorema
persegi

Pythagoras
dan

yang
segitiga

baru

dengan
siku-siku.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (library research),
yaitu penelitian yang mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan
dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif.
3.2 Waktu Penelitian
Penelitian studi pustaka ini dimulai pada bulan September 2020.
3.3 Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini adalah berupa data hasil penelitian yang diambil
dari sejumlah literatur yang relevan dengan judul ini, baik dari buku maupun
jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai objek yang dikaji melalui buku,
jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lainnya dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Mencari bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian
2. Membaca, mencatat, menganalisis dan menggabungkan data-data yang
diperoleh sesuai kerangka yang dibuat sebelumnya sehingga menjadi hasil
penelitian baru.
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3.5 Teknik Analisis Data
Dalam membahas dan menelaah data, peneliti menggunakan metode deskriptif
analitis untuk menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.
Selain itu metode ini digunakan untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan
teliti terhadap suatu objek penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Teorema Pythagoras sebelum dibuktikan Pythagoras
Teorema Pythagoras ini merupakan teorema dasar yang sangat dikenal
dalam matematika. Teorema ini dinamai sesuai nama seorang tokoh
matematikawan Yunani yang menemukan pembuktian perhitungan ini secara
sistemtais, yaitu Pythagoras. Namun siapa sangka bahwa jauh sebelum Pythagoras
lahir, sudah ditemukan fakta-fakta adanya penggunaan teorema ini di beberapa
peradaban kuno seperti Mesir dan Babilonia.
Berikut ini akan peneliti jelaskan temuan adanya perhitungan yang
digunakan orang-orang peradaban kuno yang merujuk pada teorema Pytahgoras
berdasarkan hasil yang peneliti kutip dari beberapa sumber.
a.

Teoema Pythagoras di Mesir
Yang pertama diawali dari peradaban Mesir kuno. Berdasarkan catatan

sejarah, ditemukan adanya fakta penggunaan perhitungan perbandingan relasi
antar sisi-sisi segitiga siku-siku di Mesir. Seperti yang dijelaskan oleh Argaswari
(2018 : 59-60) bahwa pada awalnya konsep matematika tercipta didasarkan
kepentingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan seharihari dan berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu
pengetahuan manusia itu sendiri. Lebih lanjut dijelaskan pada perkiraan 800 tahun
SM, di Mesir terdapat permasalahan dalam membuat kuil sebagai tempat kegiatan
ibadah yang diharapkan memiliki sisi tegak lurus yang akurat. Para pembuat kuil
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membangun masing-masing sisi bangunan menggunakan

tali yang memiliki

perbandingan 3, 4 dan 5. Perbandingan angka 3,4 dan 5 ini kemudian
diberkembangkan di berbagai peradaban yang pada akhirnya dibuktikan dan
dikembangkan oleh Pythagoras dan berhasil dikenal sebagai Teorema Pythagoras
yang sekarang kita ketahui.
Meskipun telah diketahui adanya fakta penggunaan teorema Pythagoras untuk
keperluan mebangun kuil seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun untuk bukti
fisiknya belum dapat peneliti sertakan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh
Katz (2009 : 2) bahwa matematika tentu ada catatannya di setiap peradaban kuno.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa matematika berkembang di lingkungan imam dan
juru tulis yang terlatih khusus dan pejabat pemerintah yang tugasnya adalah
mengembangkan dan menggunakan matematika untuk kepentingan pemerintah
tersebut seperti dalam hal pengumpulan pajak, pengukuran, bangunan,
perdagangan, pembuatan kalender, dan praktik ritual. Namun, karena matematika
dianggap sebagai alat kekuasaan, metode penggunaannya hanya disampaikan
kepada beberapa orang tertentu saja melalui tradisi lisan. Oleh karena itu,
umumnya jarang ditemukan catatan tertulis yang detail tentang konsep-konsep
penemuan ini.
Aboulfotouh (2019 : 13-18) juga mengemukakan bahwa selama hampir
seabad ada perdebatan apakah orang Mesir kuno mengetahui kasus apapun dari
teorema Pythagoras dan apakah segitiga dengan perbandingan sisi 3-4-5 adalah
segitiga siku-siku. Menurut kebanyakan sarjana tidak ada bukti tertulis tentang
perselisihan ini. Lebih lanjut ia hanya menjelaskan tentang adanya fakta bahwa

30

sebelum 1550 SM para ahli survei tanah Mesir kuno menyadari tentang segitiga
siku-siku 6-8-10, dengan rasio dalam bilangan genap, dan mirip dengan segitiga
3-4-5. Dalam penelitiannya itu dijelaskan adanya bukti dalam masalah survei
tanah di Rhind Mathematical Papirus-RMP sekitar tahun 1550 SM, yang telah
dipisahkan oleh para sarjana muda menjadi dua masalah, yaitu RMP # 53 dan
RMP # 54. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa RMP # 53-54 adalah satu
masalah dalam menghitung dimensi sebidang tanah segitiga dengan sisi 6-8-10
dan bagiannya, di mana tinggi segitiga adalah jari-jari dari cakrawala melingkar
yang bertambah dengan menambahkan sepersepuluh sisi miring segitiga.
Penelitian tersebut membuktikan bahwa orang Mesir kuno mengetahui
perhitungan segitiga ini hampir seribu tahun sebelum Pythagoras , selain itu
diketahui juga fakta bahwa orang Mesir kuno tidak hanya menggunakan pecahan
satuan tetapi juga menggunakan pecahan kompleks. Adapun bukti penemuan
RMP#53-54 yang dimaksud adalah seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.1 RMP #53-54
Menurut penjelasan Aboulfotouh (2019:16) RMP#54 menyertakan bagian-bagian
yang ditandai dengan huruf hijau B, C, dan D. Pada bagian D, kotak merah
menunjukkan cara Mesir kuno menulis 1/2 di atas 7 dan membagi jumlah mereka
dengan penyebut 100. RMP#53juga menyertakan bagian-bagian yang ditandai
dengan huruf hijau E, F, dan A (sketsa tiga sudut). Pada bagian-F, kotak merah
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memperlihatkan notasi matematika yang menyiratkan panjang atau nilai
pengukuran. Berikut ini gambar yang menunjukkan terjemahan dari RMP#53-54.

Gambar 4.2 Terjemaham RMP#53-54
Lebih lanjut Aboulfotouh (2019:17) menegaskan terjemahan teks RMP#5354 ini menggunakan simbol bagian yang sama dalam Gambar 4.1 dalam warna
hijau. Bagian A menunjukkan konteks hipotetis untuk memperhitungkan dimensi
sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi 6-8-10 dan bagiannya
dalam seperempat cakrawala melingkar.
b.

Teorema Pythagoras di Babilonia
Selanjutnya akan dijelaskan adanya fakta penggunaan teorema Pythagoras di

Babilonia sebelum dibuktikan Pythagoras. Menurut Putra dkk (2020 : 340)
teorema Pythagoras telah dikenal orang-orang Babilonia sekitar 1000 tahun
sebelum masa kehidupan Pythagoras. Dahulu, di peradaban ini terdapat suatu
permasalah akar kuadrat, dimana ada kasus akar kuadrat irasional diperlukan,
khususnya, √2. Masalah akar kuadrat Babilonia ini ada kaitannya dengan Teorema
Pythagoras. Permasalahan ini dijelaskan oleh Victor J. Katz (2009 : 19) dalam
buku “A History of Mathematics” bahwa salah satu masalah akar kuadrat
Babilonia terkait dengan hubungan antarasisi persegi dan diagonalnya.
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Menurutnya hubungan itu adalah kasus khusus dari hasil yang dikenal sebagai
Teorema Pythagoras yang menyatakan “pada segitiga siku-siku, jumlah luas
persegi di kaki segitiga sama dengan luas persegi pada hipotenusa”. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa teorema yang dinamai sesuai filsuf matematikawan Yunani abad
keenam SM ini bisa dibilang teorema dasar paling penting dalam matematika,
karena konsekuensi dan generalisasinya memiliki aplikasi yang luas. Namun
demikian, ini adalah salah satu teorema paling awal yang dikenal oleh peradaban
kuno. Bahkan, ada adalah bukti bahwa itu diketahui setidaknya 1000 tahun
sebelum Pythagoras. Secara khusus, ada bukti besar mengenai tripel Pythagoras,
tiga bilangan bulat (a, b, c) sedemikian rupa sehingga

, ditemukan

dalam tablet Babylonia Plimpton 322 seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.3 Plimpton 322
(Sumber: George Arthur Plimpton Collection, Rare Book and Manuscript
Library, Columbia University (Katz, 2009))
Bagian tablet yang masih ada terdiri dari empat kolom angka. Kolom lain
mungkin putus di sebelah kiri. Isi dari tablet ini kemudian diperbarui dan
direproduksi sehingga tampilannya lebih jelas dengan satu kolom tambahan, y
(bukan di tablet), ditambahkan di sebelah kanan. Tampilannya menjadi seperti
pada tabel 4.1 berikut ini.
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Tabel 4.1 Hasil Reproduksi Tablet Plimpton 322 Babilonia (Angka pada tablet
Babylonia Plimpton 322, direproduksi dalam notasi decimal modern. Kolom di
sebelah kanan, berlabel y, tidak muncul di tablet. (Katz, 2009)

c.

( )

x

d

#

y

1.9834028
1.9491585
1.9188021
1.8862479
1.8150077
1.7851929
1.7199837
1.6845877
1.6426694
1.5861226
1.5625
1.4894168
1.4500174
1.4302388
1.3871605

119
3367
4601
12,709
65
319
2291
799
481
4961
45
1679
161
1771
28

169
4825
6649
18,541
97
481
3541
1249
769
8161
75
2929
289
3229
53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

120
3456
4800
13,500
72
360
2700
960
600
6480
60
2400
240
2700
45

Teorema Pythagoras Yunani
Pada bagian ini peneliti tidak akan membahas adanya temuan teorema

Pytahgoras sebelum adanya Pythagoras seperti di Mesir dan Babilonia. Karena
tidak ada temuan hasil penelitian maupun catatan sejarah yang peneliti temukan
tentang adanya fakta penggunaan teorema Pythagoras di Yunani sebelum adanya
Pythagoras. Seperti yang dikemukakan Katz (2009 : 33) dalam buku “A History
of Mathematics” bahwa tidak seperti situasi dengan matematika Mesir dan
Babilonia, hampir tidak ada teks matematika Yunani yang sebenarnya ditulis
dalam milenium pertama sebelum Masehi. Jadi untuk menceritakan kisah
matematika Yunani awal, kita dipaksa untuk mengandalkan karya-karya yang
awalnya ditulis jauh lebih lambat daripada kejadian yang sebenarnya. Oleh karena
itu penulis hanya akan membahas tentang matematikawan Yunani yang tidak lain
adalah pencetus teorema Pythagoras itu sendiri.
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Temuan Pythagoras tentang teorema ini didapat dari perjalanan-perjalanannya
menuntut ilmu. Dikisahkan ia pernah belajar di Mesir dan Babilonia. Seperti yang
sudah dibahas sebelumnya bahwa berdasasrkan catatan sejarah telah ditemukan
adanya fakta bahwa orang Mesir dan Babilonia zaman dulu telah mengenal
perhitungan relasi antar sisi pada segitiga siku-siku sebelum adanya Pythagoras.
Dan akhirnya Pythagoraslah yang berhasil membuktikan teorema ini secara
sitematis sehingga penemuan ini dikreditkan kepadanya. Namun tidak diketahui
pasti hasil pembuktian matematis versi Pythagoras yang ditulisnya sendiri. Seperti
yang dikemukakan oleh Katz (2009 : 36-37) bahwa ada begitu banyak cerita
tentang Pythagoras, namun tidak begitu jelas kebenarannya. Menurutnya,
Pythagoras (sekitar 572–497 SM) menghabiskan banyak waktu tidak hanya di
Mesir, tetapi juga di Babilonia Sekitar tahun

530 SM, setelah dipaksa

meninggalkan negara asalnya Samos, ia menetap di Crotona, sebuah kota Yunani
di Italia selatan. Di sana ia belajar bersama orang-orang yang menjadi muridnya
dan dikumpulkan di dalam sebuah rumah. Ia akhirnya mendirikan sekolah
bersama para pengiktnya yang kemudian dikenal sebagai Pythagoreans. Sekolah
itu menjadi tempat mereka belajar matematika serta belajar agama dan filsafat.
Biografi kehidupan Pythagoras yang ada pun semua ditulis berabad-abad setelah
kematiannya. Karena tidak ada karya-karya yang ada yang ditulis oleh Pythagoras
sendiri maupun oleh Pythagoreans, doktrin matematika sekolahnya hanya dapat
diduga dari karya-karya penulis kemudian, termasuk "neo-Pythagoreans."
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4.1.2 Teorema Pythagoras setelah Dibuktikan Pythagoras
Seiring berjalannya waktu, setelah adanya pembuktian kebenaran teorema
Pythagoras, teorema ini pun dipelajari dan dikembangkan di berbagai peradaban
yang berperan penting dalam perkembangan matematika sampai saat ini. Ada
begitu banyak pembuktian teorema Pythagoras yang dikembangkan oleh para
matematikawan setelah Pythagoras.
Menurut Mahmud (2019 : 3) Teorema dalam geometri Euclid yang memiliki
jumlah bukti terbanyak adalah Teorema Pythagoras. Menurutnya ada sekitar 500
bukti berbeda dari teorema ini, mulai dari bukti dugaan Pythagoras pada abad ke-6
SM yang ditulis oleh Euclid dalam Proporsi 47, kemudian ada bukti oleh Thabit
bin Qurra dari Baghdad pada abad ke-9, pembuktian matematikawan abad ke-12
India Bhaskara, serta pembuktian oleh Presiden ke-20 Amerika Serikat James
Garfield yang menerbitkan makalahnya pada tahun 1876, lima tahun sebelum
menjabat sebagai Presiden. Berikut teorema Pythagoras menurut Euclid dalam
Proposisi 47 yang menyatakan bahwa “Pada segitiga siku-siku, luas persegi pada
sisi miring sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi yang saling tegak
lurus”.

Gambar 4.4 Segitiga siku-siku dengan panjang sisi a,b dan c bilangan bulat
disebut Pythagorean Triangle
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Selanjutnya Al Jupri (2019 : 8-11) menjelaskan teorema Pythagoras dalam
bukunya yang menyatakan bahwa pada sembarang segitiga siku-siku, kuadrat dari
panjang hypotenusa (sisi terpanjang) sama dengan jumlah dari kuadrat panjang
masing-masing sisi-sisi segitiga yang lain. Dengan perkataan lain, misalkan pada
sembarang segitiga siku-siku diketahui panjang sisi-sisinya adalah
hypotenusa),

dan , maka

(sebagai

.

Berikut ini akan peneliti jelaskan juga beberapa pembuktian teorema
Pythagoras menurut Al Jupri (2019 : 8-10) sebagai berikut.
Bukti Cara 1

Gambar 4.5 Persegi yang tersusun atas beberapa bangun
Misalkan
panjang. Misalkan

adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya
adalah titik pada

demikian sehingga

. Hal serupa berlaku untuk titik-titik
(Perhatikan gambar 4.5). Dapat ditunjukkan bahwa
masing-masing , adalah sebuah persegi

satuan

pada sisi

dan
,

, dan

, dengan panjang sisi
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Bukti Cara 2
Bukti cara 2 ini adalah pembuktian yang ditemukan mantan oleh presiden
Amerika Serikat J.A. Garfield pada tahun 1876. Dalam proses pembuktiannya, ia
menggunakan rumus luas daerah trapesium. Proses pembuktiannya disajikan pada
gambar 4.6 berikut.

Gambar 4.6 Trapesium
Misalkan diketahui segiempat

dengan titik

pada

, dengan besar

. Dapat ditujukkan
bahwa

adalahh siku-siku. Perhatikan bahwa :

Bukti Cara 3
Pembuktian cara 3 menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Perhatikan
siku-siku di

, dengan

,

,

tinggi, pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 Segitiga

dan ̅̅̅̅ adalah garis

38

Dapat ditunjukkan bahwa

. Akibatnya diperoleh hubungan :

Dapat ditunjukkan pula bahwa

Dengan menjumlahkan nilai

. Akibatnya diperoleh hubungan :

dan

di atas, maka diperoleh :

Selanjutnya juga dalam buku karya Zuliana (2012 : 13-21) disajikan beberapa
pembuktian teorema Pythagoras yang sering digunakan dalam pembelajaran
matematika sebagai berikut :
Bukti 1
Perhatikan gambar berikut ini :

Gambar 4.8 Segitiga Siku-Siku
Segitiga di atas adalah segitiga siku-siku yang sisi-sisi tegaknya a dan b dan sisi
miringnya c.
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Gambar 4.9 Persegi dengan panjang sisi 3 satuan
Persegi di atas memiliki panjang sisi 3 satuan. Sehingga luas daerahnya menjadi
(3 x 3) satuan atau sama dengan 9 satuan luas.

(i)

(ii)
Gambar 4.10
Pembuktian Teorema Pythagoras dengan konsep luas persegi yang terbetuk pada
masing-masing sisi segitiga
1) Perhatikan gambar 4.10 (i)!
Bangun A berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah a sehingga luas
daerah sama dengan a2.
Bangun B berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah b sehingga luas
daerah sama dengan b2.
Bangun C berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah c sehingga luas
daerah sama dengan c2.
2) Letakkanlah bangun B dan A, pada bangun C seperti gambar 4.10 (ii)
3) Perhatikan gambar 4.10 (ii)!
Bangun C berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah c sehingga luas
daerah sama dengan c2.
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Ternyata, bangun A dan B menempati tepat pada tempat C
Jadi, luas daerah daerah C = luas daerah A + luas daerah B
Kesimpulannya, jika segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya a dan b, panjang
sisi miring c, maka c2 = a2 + b2. Jadi teorema Pythagoras terbukti
Bukti 2
Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 4.11 Segitiga Siku-Siku
Segitiga siku-siku siku-siku di atas memiliki sisi a dan b yang saling tegak lurus
dan sisi miring : c

Gambar 4.12 Persegi dengan panjang 3 satuan
Persegi di atas memiliki sisi dengan panjang 3 satuan sehingga luas daerahnya
adalah (3x3) satuan atau sama dengan 9 satuan luas.

Gambar 4.13 Persegi yang tersusun atas beberapa bangun
Perhatikan gambar 4.13!
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Bangun nomor I Berbentuk persegi dengan panjang sisi a sehingga luasnya sama
dengan a2. Selanjutnya bangun nomor II berbentuk persegi dengan panjang sisi b
sehingga luasnya sama dengan b2. Kemudian bangun nomor 1 berbentuk segitiga
dengan alas a, dan tinggi b, sehingga luas =

.

Bangun 1,2, 3, 4 masing-masing sama dan sebangun. Jadi luas daerah 1, 2, 3, 4 =

Luas ABCD = a2 + b2 +
= a2 + b2 + 2ab

Gambar 4.14 Persegi yang tersusun atas beberapa bangun
Perhatikan gambar 4.14
Bangun persegi di atas memiliki panjang sisi (a + b), sehingga luasnya adalah (a +
b)2. Bangun nomor 5 berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi alas a dan tinggi b,
sehingga luas =

.

Bangun 5, 6, 7, 8 masing-masing sama dan sebangun
Jadi luas daerah 5, 6, 7, 8 =
Luas EFGH = c2 +
= c2 + 2ab
Daerah ABCD sama dan sebangun dengan daerah EFGH, maka luas ABCD =
LUAS EFGH.
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a2 + b2 + 2ab = c2 + 2ab
a2 + b2 = c2 + 2ab – 2ab
a2 + b2 = c2
Perhatikan salah satu daerah segitiga siku-siku pada daerah EFGH!
Ternyata alas = a, tinggi = b, sisi miring = c
Kesimpulan : Maka untuk segitiga siku-siku berlaku a2 + b2 = c2
Bukti 3
Perhatikan gambar 4.15 (i) dan gambar 4.15 (ii) di bawah ini. Pada gambar 4.15
nampak persegi PQRS yang dipotong ke dalam 4 segitiga siku-siku yang
kongruen dan sebuah persegi dengan sisi c. Kemudian pada gambar 4.15 (ii)
nampak persegi ABCD dengan sisi a+b.

(i)
(ii)
Gambar 4.15 Dua bangun persegi yang kongruen
Dari gambar diperoleh :
Luas daerah PQRS = Luas daerah ABCD

Kesimpulan :
Jika segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya a dan b, panjang sisi miring c,
maka c2 = a2 + b2. Jadi teorema Pythagoras terbukti.
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4.1.3 Penerapan Teorema Pythagoras dalam Pembelajaran Matematika
a.

Materi yang perlu dikuasai sebelum belajar teorema Pythagoras
Teorema Pythagoras begitu penting keberadaannya dalam pembelajaran

matematika. Oleh karena itu peserta didik perlu memahami dengan baik materi
teorema Pythagoras. Untuk memahami materi teorema Pythagoras, maka perlu
dikuasai terlebih dahulu materi-materi prasyarat yang dapat mengantarkan dan
mempermudah siswa memahami materi teorema Pythagoras.
Berikut ini akan disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang
menggambarkan

kesalahan

dan

kesulitan

yang

dialami

siswa

dalam

menyelesaikan soal-soal matematika pada materi teorema Pythagoras yang
beberapa penyebabnya adalah karena kurang menguasai materi prasyarat.
Sehingga berdasarkan hasil penelitian-penelitian berikut ini dapat diketahui apa
saja materi yang harus dikuasai sehingga dapat menerapkan konsep teorema
Pythagoras dengan benar.
1) Menurut Resliana dan Nurmeidina (2020 : 18) kesalahan yang dialami siswa
dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep pada materi teorema salah
satunya adalah kesalahan konseptual yaitu siswa kurang tepat dalam
menggambarkan bentuk segitiga siku-siku sehingga ukuran sudutnya tidak
tepat 90o, siswa juga kesulitan menyebutkan ciri-ciri segitiga siku-siku dan
tidak menuliskan tanda kuadrat pada rumus.
2) Menurut Sulistyawan (2017 : 11) kesalahan yang dilakukan siswa dalam
menyelesaikan soal pada materi teorema Pythagoras diantaranya adalah
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kurangnya ketelitian siswa dalam melakukan operasi hitung bilangan yang
berada di bawah tanda akar.
3) Menurut Kristanti dan Mardanu (2017 : 1) kesalahan siswa dalam
menyelesaikan soal pada materi teorema Pythagoras salah satunya adalah
menentukan hasil kuadrat suatu bilangan dan penarikan hasil akar suatu
bilangan yang dikategorikan kedalam computation fact.
4) Menurut Anggraini dan Ariyanto (2017 : 8) kesulitan yang dialami siswa
dalam memahami konsep pada materi teorema Pythagoras adalah kurangnya
kemampuan siswa dalam operasi aljabar.
Dari beberapa hasil penelitian tentang analisis kesalahan dan kesulitan siswa
dalam memahami konsep dan menyelesaikan soal pada materi teorema Pythagoras
di atas, siswa mengalami kesalahan dan kesulitan pada materi bangun segitiga
siku-siku, operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar serta operasi
hitung bentuk aljabar.
b.

Penerapan teorema Pythagoras pada materi lain
Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan beberapa materi yang harus

dikuasai terlebih dahulu sebelum masuk ke teorema Pythagoras, atau dengan kata
lain disebut sebagai materi prasyarat untuk lanjut ke materi teorema Pythagoras.
Pada bagian ini disajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang
menunjukkan pengaruh pentingnya penguasaan konsep teorema Pythagoras
terhadap kemampuan penyelesaian soal-soal pada materi selanjutnya.
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Berikut ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh
penguasaan teorema Pythagoras terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan
soal-soal dalam beberapa materi berikut ini :
1) Menurut Zaerani (2017 : 82) Penguasaan konsep teorema Pythagoras
mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan penyelesaian soal-soal
bangun ruang sisi datar.
2) Menurut Muchyidin dan Amin (2012 : 60) penguasaan teorema Pythagoras
mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan siswa dalam
menyelesaikan soal-soal garis singgung lingkaran.
3) Menurut Anggraini (2017 : 66) ada pengaruh pemahaman materi prasyarat
Pythagoras terhadap penggunaan konsep materi geometri.
Dari beberapa hasil penelitian tentang pengaruh penguasaan dan pemahaman
konsep pada materi teorema Pythagoras terhadap beberapa materi di atas, dapat
disimpulkan bahwa teorema Pythagoras dapat diterapkan untuk menyelesaikan
persoalan matematika pada materi geometri seperti bangun ruang sisi datar dan
garis singgung lingkaran.
Berikut ini juga ada kegunaan konsep teorema Pythagoras dalam bidang
geometri yang peneliti kutip dari Zuliana (2012 : 24 - 27) :
1) Pada bangun datar bisa digunakan untuk menentukan diagonal bidang pada
bangun persegi dan persegi panjang
2) Pada bangun ruang bisa digunakan untuk menentukan diagonal ruang pada
kubus dan balok
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3) Pada bidang koordinat teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan
jarak antara dua titik
Selain penerapannya pada beberapa materi di atas, teorema Pythagoras juga
diterapkan

dalam

kehidupan

sehari-hari,

salah

satunya

pada

bidang

arsitektur/pertukangan seperti yang dijelaskan dalam buku matematika siswa
Kemendikbud (2017 : 5) bahwa teorema Pythagoras diterapkan dalam bidang
pertukangan. Bidang pertukangan ini erat kaitannya dengan bentuk geometri.
Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang
akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangun
benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi
ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Atau dengan kata lain si tukang
menggunakan ukuran segitiga dengan perbandingan 3 : 4 : 5.
c.

Penggunaan Model, Pendekatan, dan Media Pembelajaran yang dapat
Membantu Proses Pembelajaran pada Materi Teorema Pythagoras
Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu tentang penggunaan model

pembelajaran, metode, pendekatan, strategi maupun media pembelajaran dalam
membantu pembelajaran matematika pada materi teorema Pythagoras.
1) Model Pembelajaran Iquiry
Menurut Ulandari dkk (2019 : 235) proses pembelajaran inquiry berjalan
secara efektif yang dapat membuat siswa berperan aktif dan bekerja sendiri
dalam mencari informasi

atau pemecahan

masalah

selama

proses

pembelajaran berlangsung serta dapat menemukan ide-ide dan pemikiran
yang baru. Sehingga melalui pembelajaran inquiry dapat meningkatkan
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kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika pada
materi teorema Pythagoras serta terdapat efektivitas atau keberhasilan model
pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dalam
pembelajaran matematika pada materi teorema Pythagoras.
2) Pendekatan Brain-Based Learning
Menurut Latifah dan Mahmudi (2018 : 9 ) pembelajaran dengan pendekatan
Brain Based Learning berpengaruh terhadap kemampuan penalaran
matematis siswa pada materi teorema Pythagoras. Kriteria pendekatan BrainBased Learning yang berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis
secara lebih rinci adalah (1) pendekatan Brain-Based Learning efektif ditinjau
dari kemampuan penalaran matematis pada materi teorema Pythagoras, (2)
pendekatan Brain Based Learning lebih unggul dibanding pendekatan
saintifik ditinjau dari kemampuan penalaran matematis pada materi teorema
Pytahgoras.
3) Pendekatan Kontekstual
Menurut Nasriadi (2015) pendekatan pembelajaran kontekstual dapat
meningkatkan hasil belajar metamatika siswa pada materi teorema
Pythagoras.
4) Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash Profesional CS 6
Menurut Widyanto dan Kurniasari (2016 : 53) penggunaan media
pembelajaran berbasis Adobe Flash Profesional CS 6 Efektif digunakan
dalam pembelajaran matematika pada materi teorema Pythagoras.
5) Aplikasi Android Pytha Fun
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Menurut Pangestu dan Setyadi (2020 : 124) media pembelajaran Pytha Fun
berbasis aplikasi android ini praktis digunakan dalam proses pembelajaran
karena berwujud software yang terinstal di smartphone sehingga dapat
digunakan di mana saja dan kapan saja serta dapat meningkatkan hasil belajar
siswa dalam materi teorema Pythagoras.
6) Media Puzzle
Menurut Rifai dan Prihatnani (2020 : 41) media pembelajaran PuPPy (Puzzle
Pembuktian Pythagoras) yang memiliki tampilan berupa 5 keping potongan
puzzle dengan bentuk potongan yang berbeda dan diberi tampilan warna yang
menarik ini merupakan media yang valid, praktis dan efektif digunakan untuk
mengonstruksi siswa dalam membangun pemahaman tentang teorema
Pythagoras. Tampilannya yang menarik juga dapat menarik perhatian siswa.
7) Menurut Putra dkk (2020 : 336-337) penggunaan media pembelajaran dapat
meningkatkan pemahaman matematika siswa, adapun media yang dimaksud
terbagi menjadi dua, yaitu :
a) Media ICT
Media ICT dibuat dengan menggunakan aplikasi adobe flash cs6 yang
sebelumnya sudah dilakukan pengujian dan validasi oleh ahli. Media ini
berisi berbagai konten pembelajaran menyangkut materi teorema
Pythagoras yang dirancang untuk menarik perhatian siswa pada saat
belajar Pythagoras. Adapun konten-konten yang ada pada media ini
berupa video pembuktian teorema Pythagoras dan quiz yang memuat
soal-soal latihan teorema Pythagoras.
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b) Media Non ICT
Media non ICT yang dirancang digunakan untuk mengilustrasikan
pembuktian teorema Pythagoras. Media seperti ini dapat dibuat dengan
menggunakan potongan-potongan kertas atau karton berwarna yang
dibentuk menjadi beberapa bentuk bangun yang memenuhi proses
pembuktian teorema Pythagoras.
4.2 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta adanya adanya teorema
Pythagoras sebelum dibuktikan kebenarannya oleh Pythagoras. Teorema
Pythagoras sudah digunakan oleh peradaban kuno seperti Mesir dan Babilonia.
Pada perkiraan 800 tahun SM, di Mesir terdapat permasalahan dalam membuat
bangunan tempat kegiatan ibadah yang diharapkan memiliki sisi tegak lurus yang
akurat.

Para

pembuat

kuil

membangun

masing-masing

sisi

bangunan

menggunakan tali dengan perbandingan 3, 4 dan 5. Perbandingan angka 3,4 dan 5
ini kemudian diberkembangkan di berbagai peradaban. Selain itu ada juga fakta
penggunaan perbandingan segitiga siku-siku 6-8-10 pada masalah survei tanah di
Mesir kuno. Selanjutnya di Babilonia ditemukan bukti bahwa teorema Pytahgoras
diketahui setidaknya 1000 tahun sebelum Pythagoras. Secara khusus, ada bukti
besar mengenai tripel Pythagoras, tiga bilangan bulat (a, b, c) sedemikian rupa
sehingga

,

ditemukan dalam tablet Babylonia Plimpton 322.

Tablet ini berisi beberapa kumpulan tripel Pythagoras. Dari temuan ini dapat
diketahui bahwa orang-orang peradaban kuno tersebut menggunakan teorema
Pythagoras untuk keperluan menyelesaikan permasalahan sehari-hari mereka.
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Seiring berjalannya waktu, setelah adanya pembuktian kebenaran teorema
Pythagoras, teorema ini pun dipelajari dan dikembangkan di berbagai peradaban
yang berperan penting dalam perkembangan matematika sampai saat ini. Ada
begitu banyak pembuktian teorema Pythagoras yang dikembangkan oleh para
matematikawan setelah Pythagoras. Pada hasil penelitian, peneliti sudah
mencantumkan beberapa pembuktian dari teorema Pythagoras modern dan
beberapa di antaranya adalah pembuktian-pembuktian yang biasa digunakan
dalam pembelajaran matematika.
Pertama peneliti akan membahas pembuktian dalam buku “Geometri dengan
Pembuktian dan Pemecahan Masalah” karya Al jupri (2019) sebagai berikut :
1. Pembuktian yang pertama menggunakan konsep luas daerah persegi dan
segitiga siku-siku. Setelah dinyatakan dalam suatu persamaan dan melibatkan
operasi aljabar, dapat dibuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras.
2. Pembuktian kedua adalah pembuktian yang ditemukan oleh mantan presiden
Amerika Serikat J.A. Garfield pada tahun 1876. Seperti pada pembuktian
pertama yang menggunakan konsep luas bangun datar segi empat dan segitiga
untuk proses pembuktiannya, pembuktian kedua ini juga menggunakan
konsep luas bangun datar segi empat dan segitiga. Namun pada pembuktian
yang pertama digunakan konsep luas persegi, sedangkan pembuktian yang
kedua ini menggunakan konsep luas daerah trapesium. Setelah dinyatakan
dalam suatu persamaan dan melibatkan operasi aljabar maka hasil akhirnya
didapat sebuah persamaan yang menyatakan teorema Pythagoras.
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3. Berbeda dengan dengan pembuktian pertama dan pembuktian kedua yang
menggunakan konsep luas daerah bangun segi empat dan segitiga,
pembuktian yang ketiga ini menggunakan konsep kesebangunan segitiga.
Setelah dilakukan operasi aljabar, maka dapat dibuktikan kesebangunan yang
dimaksud dan teorema Pythagoras pun terbukti.
Selanjutnya pembuktian teorema menurut Zuliana (2012). Pembuktian yang
dijelaskan oleh Zuliana ini memuat pembuktian-pembuktian yang paling sering
digunakan dalam pembelajaran matematika.
1. Pada pembuktian yang pertama, digunakan konsep luas bangun persegi untuk

membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Gambar dari bangun-bangun
yang digunakan diberi warna yang berbeda-beda, ini artinya jika diterapkan
dalam pembelajaran matematika khususnya dalam kegiatan yang melibatkan
kerja kelompok, bisa digunakan potongan-potongan kertas yang berbeda
warna agar dapat terlihat jelas bahwa dua persegi yang terbentuk pada sisi
segitiga yang saling tegak lurus bisa menempati persegi yang terbentuk pada
sisi miring segitiga siku-siku.
2. Seperti pada pembuktian pertama yang melibatkan perhitungan luas persegi

dalam proses pembuktiannya, begitu juga dengan pembuktian kedua. Namun
pada pembuktian kedua lebih memperlihatkan konsep kekongruenan pada
dua bangun persegi yang tersusun atas beberapa bangun segitiga yang juga
kongruen. Dalam proses pembuktiannya, luas kedua bangun persegi yang
kongruen dinyatakan kedalam persamaan dan dilakukan operasi aljabar
sehingga hasil akhirnya didapat persamaan yang menunjukkan kebenaran
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teorema Pythagoras. Selanjutnya dari segi penampilan, seperti pada
pembuktian pertama, gambar dari bangun-bangun yang digunakan juga diberi
warna yang berbeda-beda, hal ini dimaksudkan agar tampak jelas konsep
kekongruenan yang dimaksud dalam langkah pembuktian, sehingga siswa
dapat dengan mudah melakukan dan memahami langkah pembuktiannya.
3. Pembuktian yang ketiga juga menggunakan konsep kekongruenan dua

bangun persegi seperti pada pembuktian yang kedua. Selanjutnya dari segi
penampilan, seperti pada pembuktian pertama dan kedua, gambar dari
bangun-bangun yang digunakan juga diberi warna yang berbeda-beda. Hal ini
dimaksudkan agar tampak jelas konsep kekongruenan yang dimaksud dalam
langkah pembuktian, sehingga siswa dapat dengan mudah melakukan dan
memahami langkah pembuktiannya.
Teorema Pythagoras begitu penting keberadaannya dalam pembelajaran
matematika. Untuk itu peserta didik perlu memahami dengan baik materi teorema
Pythagoras. Sebelum dapat memahami dengan benar konsep dan penerapan
teorema Pythagoras, siswa harus menguasai dengan baik materi dasar atau materi
prasyarat teorema Pythagoras. Dari beberapa hasil penelitian mengenai kesalahan
dan kesulitan siswa pada penerapan teorema Pythagoras yang sudah peneliti
jelaskan pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui setidaknya ada beberapa
materi prasyarat yang tidak dikuasai peserta didik sehingga mengakibatkan
kesalahan dalam memahami dan menerapkan konsep teorema Pythagoras.
Beberapa materi tersebut antara lain :
1. Segitiga, khususnya karakteristik segitiga-siku-siku.
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2. Perpangkatan dan bentuk akar, khususnya bilangan pangkat dua dan akar
pangkat dua.
3. Aljabar, khusunya pada pengoperasian bentuk aljabar
Dalam mempelajari teorema Pythagoras, siswa pun tidak luput dari
pembuktian-pembuktian teorema Pythagoras. Oleh karena pembuktiannya juga
melibatkan luas beberapa bangun datar segi empat seperti persegi, persegi panjang
dan trapesium, maka perlu dikuasai juga konsep bangun datar segi empat.
Setelah memahami dengan baik konsep teorema Pythagoras, selanjutnya
konsep itu sangat berguna digunakan dalam penyelesaian masalah matematika
pada

materi-materi

selanjutnya,

khususnya

pada

materi

geometri

dan

penerapannya dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Beberapa materi yang
dimaksud adalah pada materi-materi berikut ini :
a. Bidang koordinat, untuk mencari jarak antara dua titik
b. Bangun ruang sisi datar, untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang
c. Garis singgung lingkaran, untuk menentukan panjang garis singgung
persekutuan luar dan persekutuan dalam pada dua buah lingkaran
Selain beberapa materi di atas, masih banyak lagi materi maupun
permasalahan matematika lainnya yang dapat diselesaikan dengan menerapkan
teorema Pythagoras, khususnya pada masalah geometri dan masalah kontekstual
yang yang melibatkan bentuk segitiga siku-siku, contohnya pada bidang
arsitektur. Penerapan teorema Pythagoras pada bidang arsitektur antara lain adalah
untuk membuat pondasi bangunan sehingga berbentuk siku-siku dapat
menggunakan perbandingan tripel Pythagoras 3:4:5. Dengan menyatakan suatu
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permasalahan menjadi bentuk segitiga siku-siku, dapat diselesaikan masalah yang
ada menggunakan teorema Pythagoras, terutama tentang masalah mencari jarak
dari satu objek ke objek yang lain.
Dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru tidak hanya menggunakan
metode pembelajaran satu arah yang hanya berfokus kepada guru sebagai pemberi
informasi. Diperlukan adanya keterlibatan langsung oleh siswa dalam menemukan
konsep yang akan dipelajari, terutama pada pembuktian teorema Pythagoras. Hal
ini bisa diupayakan dengan penggunaan model pembelajaran yang bervariasi serta
adanya bantuan media pembelajaran yang mendukung siswa untuk dapat berpikir
aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil
belajar siswa. Mengingat kurikulum yang berlaku saat ini tidak hanya fokus pada
penilaian pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan dan sikap peserta didik,
maka pastilah model maupun metode pembelajaran yang digunakan sudah lebih
bervariasi. Yang perlu diperhatikan lagi adalah pemanfaatan media pembelajaran
yang mendukung. Belakangan ini berkembang berbagai media yang bagus
digunakan dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi teorema
Pythagoras. Pada pembahasan sebelumnya peneliti sudah menjelaskan beberapa
hasil penelitian terdahulu tentang penggunaan model, metode dan pendekatan
pembelajaran yang dapat meningkatkna pemahaman konsep dan hasil belajar
siswa. Selain itu juga ada beberapa hasil penelitian terbaru tentang pemanfaatan
media yang membantu proses pembelajaran. Media yang dapat digunakan terbagi
atas dua jenis, yaitu media berbasis ICT dan yang Non ICT. Media ICT dapat
diciptakan dengan mmanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Diantaranya adalah
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media pembelajaran seperti Adobe Flash Profesional CS 6, Geogebra, aplikasi
berbasis android yaitu Pytha Fun. Sedangkan untuk media pembelajaran Non ICT
bisa menggunakan media berbasis puzzle, contohnya Media PuPPy yang sudah
dijelaskan pada hasil penelitian di atas. Media pembelajaran berbasis puzzle akan
sangat membantu dalam proses pembuktian teorema Pythagoras dalam proses
pembelajaran kelompok, apalagi dari segi penampilannya yang berwarna pasti
menarik perhatian siswa. Beberapa metode pembelajaran dan penggunaan media
ini dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pendidik untuk memilih
metode dan media yang tepat dalam pembelajaran matematika pada teorema
Pythagoras.

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Teorema Pythagoras adalah rumus yang digunakan untuk menghitung
perbandingan relasi antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema ini dipatenkan
oleh seorang matematikawan sekaligus filsuf asal Yunani yang bernama
Pythagoras yang hidup pada abad ke-6 SM. Namun, sebelum Pythagoras lahir,
perhitungan ini sudah digunakan oleh orang-orang di peradaban kuno seperti
Mesir dan Babilonia. Di Mesir perhitungan ini digunakan oleh orang-orang
peradaban kuno untuk membuat tempat ibadah dan keperluan menghitung
masalah survei tanah yang menggunakan perbandingan sisi segitiga siku-siku.
Sementara ini di Babilonia perhitungan ini sudah diketahui 1000 tahun sebelum
Pythagoras. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan benda bersejarah
yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, seperti tablet Plimpton Babilonia
yang berisi tripel Pythagoras. Setelah dibuktikan oleh Pythagoras, teorema ini
mengundang

perhatian

banyak

matematikawan

dunia.

Bahkan

setelah

meninggalnya Pythagoras, muncul pembuktian dari teorema ini dengan berbagai
versi dan digunakan hingga saat ini terutama dalam pembelajaran matematika.
Teorema Pythagoras adalah teorema yang paling familiar dan keberadaannya
sangat penting dalam pembelajaran matematika, khususnya pada bidang geometri.
Selanjutnya jika dikaitkan dengan masalah kontekstual, ada banyak masalah yang
dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pytahgoras, yaitu dengan
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mengubah suatu pernyataan ke dalam model matematika. Dengan menyatakan
suatu permasalahan kontekstual menjadi bentuk segitiga siku-siku, dapat
diselesaikan masalah yang ada menggunakan teorema Pythagoras, terutama
tentang masalah mencari jarak dari satu objek ke objek yang lain. Karena itulah
mengapa Teorema Pythagoras dianggap penting dalam pembelajaran matematika.
5.2 Saran
1. Bagi guru
Guru sebagai tenaga pendidik hendaknya lebih memperhatikan kemampuan
dasar yang dimiliki siswa karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsepkonsep matematika berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini pada materi
geometri, khususnya teorema Pythagoras. Karena konsep pada teorema
Pythagoras sangat berguna untuk diterapkan pada materi-materi selanjutnya
dalam bidang geometri. Dan untuk memahami konsep teorema Pythagoras pun
siswa harus memiliki pengetahuan dasar yang kuat mengenai bangun datar
khususnya segi empat dan segitiga serta bentuk pangkat dan akar. Untuk itu
diharapkan sebelum masuk ke materi teorema Pythagoras, hendaknya guru lebih
tegas mengingatkan kepada siswa untuk mempelajari kembali materi-materi
prasyarat teorema Pythagoras dari rumah. Dalam hal pemilihan metode dan
media pembelajaran pun harus lebih diperhatikan oleh guru.
2. Bagi peneliti lain
Peneliti menyadari belum sempurnanya penelitian ini. Maka peneliti
menyarankan kepada pembaca khususnya untuk keperluan penelitian selanjutnya
yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi agar dapat
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mengkaji lebih dalam lagi tentang fakta adanya teorema Pythagoras di
peradaban lain selain Mesir dan Bailonia, karena Pythagoras banyak melakukan
perjalanan tidak hanya di Mesir dan babilonia, namun diperkirakan juga sampai
ke Cina dan India. Begitu juga dengan pembuktian teorema Pythagoras, masih
ada begitu banyak pembuktian teorema Pythagoras yang tidak sempat peneliti
kaji dan sertakan dalam hasil penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitipeneliti selanjutnya yang topik penelitiannya relevan dengan penelitian ini,
peneliti mengharapkan adanya kajian lebih luas dan lebih dalam lagi mengenai
pembuktian teorema Pytahgoras, sebab seiring berjalannya waktu semakin
banyak

variasi

pembuktian

yang

bermuculan

dari

teorema

ini.
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Abstrak
Siswa kelas VIII di MTsN 20 Jakarta memiliki masalah dalam atensi
untuk belajar matematika. Hasil pengamatan menunjukkan kurangnya
atensi siswa yang ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tidak
memperhatikan penjelasan guru dan tidak terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Meskipun nilai atensi siswa adalah 2,77 dari 4, namun
siswa menyatakan tidak tertarik dengan pembelajaran. Hal ini
ditunjukkan pada hasil wawancara, siswa menyatakan merasa bosan
dalam belajar matematika dan kurang tertarik pada pokok pembahasan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu strategi yang
mungkin dilakukan adalah pengintegrasian sejarah matematika. Hal ini
didukung dengan topik mata pelajaran yang sedang dipelajari adalah
Pythagoras. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian
tindakan kelas. Instrumen yang digunakan untuk mengukur atensi siswa
dikembangkan dari instrumen Attention John Keller. Setelah dilakukan
analisis, hasil menunjukkan bahwa rerata atensi siswa naik sebesar 11%.
Nilai atensi siswa setelah diberikan desain pembelajaran menggunakan
sejarah adalah 3,12 dari 4. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan
atensi siswa yang meningkat.
Kata Kunci: atensi, Pythagoras, sejarah matematika
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ABSTRACT
For nearly a century there is an ongoing debate about, have the ancient Egyptians
known any case of the Pythagorean Theorem and that the triangle 3-4-5 is rightangled? According to the opinions of most scholars, there is no written evidence
regarding this dispute. Hence, this paper shows the written evidence in a prob- lem
on land survey in the so-called Rhind Mathematical Papyrus-RMP of circa 1550BC,
which has been sep- arated by the early scholars into two problems: RMP#53 and
RMP#54. The paper shows that RMP#53-54 is one problem on reckoning the
dimensions of a triangular plot of land with sides 6-8-10 and its sections, where the
triangle‟s height is a radius of a circular horizon that increases by adding one-tenth
of the trian- gle‟s hypotenuse. Besides, it shows that the reckonings of RMP#55 are
based on the same triangle sketch of RMP#53-54. The paper proves that the ancient
Egyptians knew this triangle almost thousand years before the days of Pythagoras.
The paper also shows that the ancient Egyptians did not only use the unit fractions
but have also used complex fractions.
KEYWORDS: Egyptian Mathematics, Rhind Papyrus, RMP#53-54-55, Triangle 34-5, Pythagorean Theorem, Unit Fractions, Complex fractions.
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THE ANALYSIS OF THE STUDENTS’ ERRORS IN THE SOLVING
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THEOREM
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2)
danubengkel@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) jenis dan letak
kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sleman dalam
menyelesaikan persoalan matematika yang berkaitan dengan teorema
Pythagoras, dan (2) faktor-faktor penyebab kesalahan dari diri siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi
kasus. Dalam penelitian ini, ditetapkan 10 siswa sebagai subjek penelitian
yang ditentukan berdasarkan hasil ulangan tengah semester dan hasil tes
diagnostik. Data kualitatif dikumpulkan dengan metode tes, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini antara lain: (1) dalam penguasaan konsep, siswa mengalami
kesalahan dalam mendefiniskan konsep, mengidentifikasi contoh dan bukan
contoh, menggunakan gambar untuk merepresentasikan konsep, dan
mengenali kondisi (syarat) yang ditentukan suatu konsep; (2) dalam
pengusaan prinsip, siswa mengalami kesalahan dalam memberikan alasan
pada langkah-langkah penggunaan prinsip, menggunakan prinsip secara benar
dan tepat, dan mengenali prinsip yang benar dan tidak benar; (3) siswa
mengalami kesalahan perhitungan dalam menentukan hasil kuadrat suatu
bilangan dan penarikan hasil akar suatu bilangan yang dikategorikan kedalam
computation fact; (4) faktor-faktor penyebab kesalahan dari diri siswa yaitu
minat belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Faktor penyebab yang
mempunyai pengaruh lebih besar yaitu kebiasaan belajar siswa.
Kata kunci: studi kasus, kesalahan siswa, teorema Pythagoras
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Abstract
By the theory, the inquiry learning model can improve the students' mathematical creative
thinking skills due to the students learn by themselves intensively, involved in the learning
process directly and they can find and investigate any problems logically and systematically.
This study aims to find out the inquiry learning process in the Pythagorean Theorem topic and
its effectiveness to increase the sudents’ mathematical creative thinking skills. This research
used the mixed method with sequential exploratory model. The population of this research is
the VIII students of the state islamic junior high school (MTsN) 6 Kerinci. The VIII C and the VIII
A of MTsN 6 Kerinci were selected as the experimental and the control group through random
sampling technique. The data of learning process was obtained through observation and the
data of students' mathematical creative thinking skills was obtained through the tests of
mathematical creative thinking skills. The results of data analysis concluded that the inquiry
learning model was effective to improve the students’ mathematical creative thinking skills.
Keywords: inquiry learning model, mixed method, sequential exploratory, mathematical creative
thinking
Abstrak
Secara teori model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
siswa dalam pembelajaran matematika dikarenakan siswa lebih banyak belajar sendiri, terlibat
secara langsung dalam proses pembelajaran serta dapat menemukan dan menyelidiki
permasalahan secara logis dan sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
proses pembelajaran inquiry pada materi Teorema Pythagoras dan efektivitasnya terhadap
kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed
method) model sequential exploratory dengan populasi siswa kelas VIII MTsN 6 Kerinci. Sampel
penelitian ini adalah kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol
yang dipilih melalui teknik random sampling. Data proses pembelajaran diperoleh melalui
observasi sedangkan data kemampuan berpikir kreatif siswa diperoleh melalui tes kemampuan
berpikir kreatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa bahwa model pembelajaran inquiry
efektif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Kata kunci: model pembelajaran inquiry, mixed method, sequential exploratory, kemampuan
berpikir kreatif
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PENERAPAN PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL PADA MATERI TEOREMA
PYTHAGORAS UNTUK SISWA KELAS VIII
MTsS DURIAN KAWAN ACEH SELATAN
Ahmad Nasriadi1

Abstrak
Untuk menarik minat siswa dalam belajar matematika diperlukan suatu
pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik
materi yang diajarkan. Pembelajaran yang menarik minat siswa dapat
menimbulkan motivasi siswa sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa
akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu pendekatan yang
dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah pendekatan
pembelajaran kontekstual, pendekatan ini merupakan suatu konsep belajar
yang mampu membantu guru mengaitkan hubungan antara pengetahuan
atau konsep yang telah dimiliki oleh siswa serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Apakah pendekatan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil
belajar matematika siswa pada materi teorema Pythagoras. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
matematika siswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual pada
materi teorema Pythagoras di MTsS Durian Kawan. Penelitian ini
menggunakan metode quasi eksperimen atau eksperimen pura-pura.
Sampel Penelitian ini adalah semua siswa Kelas VIII MTsS Durian Kawan.
Instrumen yang digunakan berupa tes serta observasi guru dan observasi
siswa sebagai alat pendukung keakuratan penelitian. Selanjutnya, hipotesis
penelitian ini adalah penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual
dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 25 point pada materi
teorema Pythagoras di kelas VIII MTsS Durian Kawan. Pengujian hipotesis
menggunakan statistik uji-t, pihak kiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
t hitung > t tabel yaitu 8,25 > 1,71 yang berarti hipotesis dalam penelitian ini
dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan
pendekatan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar
siswa sebesar 25 point pada materi teorema Pythagoras.

Kata Kunci:: Penerapan Pembelajaran Kontekstual, Teorema Pythagoras, Peningkatan
Hasil Belajar Siswa
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Abstrak
Upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam
bidang pendidikan semakin berkembang. Salah satu diantaranya adalah
pemanfaatan teknologi yang berbasis media elektronik. Salah satu materi
pada kelas VIII SMP yang dapat disajikan dalam media pembelajaran
adalah Teorema Pythagoras. Dalam penelitian ini materi Teorema
Pythagoras yang diajarkan berfokus pada sub materi pokok menggunakan
Teorema Pythagoras untuk menentukan sisi-sisi segitiga siku-siku dan
memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema
Pythagoras. Dengan mengembangkan media pembelajaran diharapkan
dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi. Penelitian ini
dilakukan pada 6 siswa kelas VIII SMPN 1 Kedungadem Bojonegoro.
Penelitian ini bertujuan 1) mendeskripsikan proses pengembangan media
pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional CS 6 pada materi pokok
Teorema Pythagoras dan 2) menghasilkan media pembelajaran Adobe Flash
Professional CS 6 dengan kriteria valid, efektif, dan praktis. Penelitian ini
menggunakan model pengembangan 4-D yang teridi dari 4 tahap antara lain:
pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan
penyebaran (disseminate).

Pada tahap pengembangan, validator menyatakan bahwa media ini
memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata dari ahli materi sebesar 3,47
dan ahli media sebesar 3,29. Penilaian umum validator menyatakan media
bisa digunakan dengan sedikit revisi dan hasil observasi menunjukkan
siswa mengalami sedikit kendala dalam menggunakan media
pembelajaran multimedia interaktif sehingga media ini memenuhi kriteria
praktis. Hasil tes belajar siswa menunjukkan 83,3% siswa mendapat skor
≥75 dan siswa merespons positif media dengan nilai rata-rata sebesar
77,5% sehingga media ini memenuhi kriteria efektif.
Kata kunci: pengembangan multimedia interaktif, Teorema Pythagoras.
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Abstract
There are students who tend to memorize the Pythagorean theorem. This is due to the
difficulty of understanding the Pythagorean theorem so that it needs to be developed
learning media for android applications. This study aims to develop learning media in the
form of an android application on the Pythagorean theorem material. This research is a
research development. The research model used is ADDIE. The results showed that the
learning media developed by Android applications met the validity index ≥ 68%. The
percentage of results of media validation was 79.99% with a good category and material
validation was 88.89% with a very good category. The product trial results show that the
android application learning media developed can improve student learning outcomes in
the Pythagorean theorem material, this is indicated by the increase in the average pre-test
55.83 to 86.93 in the post-test.
Keywords: Media Development, Adobe Flash, Android, Pythagorean Theorem

Abstrak
Terdapat siswa yang cenderung menghafal teorema Pythagoras. Hal ini disebabkan karena
adanya kesulitan memahami teorema Pythagoras sehingga perlu dikembangkan media
pembelajaran aplikasi android. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media
pembelajaran berupa aplikasi android pada materi teorema Pythagoras. Penelitian ini
adalah penelitian pengembangan. Model penelitian yang digunakan adalah ADDIE. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran aplikasi android yang dikembangkan
memenuhi indeks kevalidan ≥ 68%. Persentase hasil validasi media sebesar 79,99% dengan
kategori baik dan validasi materi sebesar 88,89% dengan kategori sangat baik. Hasil uji coba
produk menunjukkan bahwa media pembelajaran aplikasi android yang dikembangkan
mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi teorema Pythagoras, hal ini
ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata pre test 55,83 menjadi 86,93 pada post test.

Kata Kunci: Pengembangan Media, Adobe Flash, Android, Teorema Pythagoras
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This research aims to develop a learning media that is valid, practical and
effective in building an understanding of the Pythagorean proposition. The
results of this study are learning media products in the form of PuPPy
puzzles (Pythagorean Proof Puzzles). The development model used is
ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation). The
instruments used were media validation sheets, practical sheets, pretest,
posttest, and student opinion sheets. This media was tested on 28
students of class VIII D of SMP Negeri 2 Tuntang, Semarang Regency.
Validity test produced a percentage of 94.61 (very good) from media
experts and 91.33% (very good) from material experts. The practicality
analysis analysis by the teacher produced a percentage of 95.5%
categorized very well. In addition, the effectiveness test using N-Gain
gained an increase of
0.71 which was categorized as a height increase. Based on these results it
can be concluded that the PuPPy media is a valid, practical and effective
media to help students develop an understanding of the Pythagorean
proposition.
Keywords: earning media, puzzle, Pythagorean theorem, PuPPy
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Abstract
This Study focuses on the use of mathematics learning media in increasing
students' mathematical understanding in the learning of the Pythagorean
theorem. The research subjects were taken as many as 15 students of class VII in
one school in the district of Donggo. The research subjects were randomly
drawn to participate in learning using manipulative media. There are two
learning media designed for research, namely ICT and Non-ICT media. The
results of this study indicate that the use of instructional media can improve
students 'mathematical understanding, this is indicated by an increase in the
average value of students' mathematical understanding before the use of media
36,93 and after using the media of 80,33. In addition, the results of this study
also indicate that there is an influence of the use of instructional media to
increase student understanding of learning theoremagas theorem, this is based
on the results of the calculation of t-sample test related to Paired-Sample
Analysis of two-tailed T-test T- test obtained by ttcount = -12,88 and ttable = 1.753
for a significant level of 5% with df = 14, where 12,88≥ -1.753.
Keywords: : Media of Learning, Understanding of Mathematisc, Pythagorean Theore
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A New Long Proof of the Pythagorean Theorem
Salman Mahmud*
Student of BIAM Model School and College, Bogura, Bangladesh.

*Corresponding Author: Salman Mahmud, Student of BIAM Model School and College, Bogura,
Bangladesh.
Abstract: The Pythagorean theorem is the most famous theorem in the world. There seems to be about 500
different proofs of this theorem. Here in this article, I will show a new long proof of the theorem. Firstly, I will
prove a formula which will help us to know the length of a square inscribed in a right triangle. The square will
be inscribed in a right triangle so that one vertex of the square coincides with the right-angle vertex of the
triangle. By using the formula to calculate the length of a inscribed square in a right triangle and by the help
of similar triangles I will prove the Pythagorean theorem.
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