
Inisiasi 3 
TRIGONOMETRI 

 
 Saudara mahasiswa yang terkasih, kegiatan tutorial kali ini merupakan 
inisiasi 3. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan tutorial 
kali ini. Materi yang akan kita diskusikan dalam inisiasi ini terkait dengan 
trigonometri khususnya mengenai dalil pythagoras dan perbandingan trigonometri. 
Materi ini ada dalam bahan ajar cetak unit 4. Untuk itu alangkah baik jika Anda 
sebelum mengikuti inisiasi ini, telah mengkaji unit 4 tersebut. Kompetensi yang 
harus Anda kuasai setelah mengikuti kegiatan ini adalah mampu: 

1. menggunakan dalil pythagoras dalam menyelesaikan soal terkait dengan dalil 
pythagoras. 

2. menggunakan perbandingan trigonometri dalam pengukuran – pengukuran 
panjang yang melibatkan segitiga siku-siku, diketahui satu sisi dan salah satu 
sudutnya. 

Melihat kompetensi di atas, materi ini akan sangat bermanfaat saat melakukan 
pengukuran geometri yang melibatkan segitiga siku-siku dan lebih lanjut materi ini 
merupakan pengetahuan prasyarat untuk memecahkan masalah matematika 
khususnya di bidang geometri dan trigonometri. Selanjutnya untuk menyegarkan 
kembali pengetahuan Anda mengenai materi trigonometri yang telah Anda pelajari 
pada unit 4, bacalah ringkasan materi berikut. 
 Teorema Pythagoras secara lengkap menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi 
siku-siku dari sebuah segitiga siku siku sama dengan kuadrat sisi miringnya.  Agar 
lebih jelas perhatikan gambar berikut.   

 
 
      a      c  
 
  b 

Berdasarkan gambar di samping, dalil pythagoras 

menyatakan bahwa  . 222 cba =+

Perbandingan dalam trigonometri ada 3 macam yaitu  sinus yang disingkat 
sin, cosinus disingkat cos dan tangen disingkat tan. Untuk menjelaskan perbandingan 
trigonometri tersebut, perhatikan gambar berikut ini. 
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Sisi r disebut sisi miring karena di depan sudut siku-siku, 
sisi a disebut sisi depan karena di depan sudut  Q yang 
dimaksud, dan sisi b disebut sisi samping karena di 
samping sudut Q yang dimaksud.   

Dari gambar tersebut didefinisikan sinus, kosinus dan tangen berikut ini. 

sin Q = 
r
a

sisi
=

miring 
depan sisi  

cos Q = 
r
b

sisimiring
=

 samping sisi  

 tan Q = 
b
a

=
samping sisi
depan sisi  

Bagaimana Saudara, tidak menemukan kesulitan bukan? Selanjutnya silahkan Anda 
berlatih mengerjakan soal berikut ini. 

1. Halaman sebuah sekolah mempunyai bentuk persegi dengan panjang sisinya 
sama dengan 47 m. Tentukan jarak antara sudut yang berseberangan. 

2. Sebuah kertas mempunyai bentuk seperti pada gambar, dimana sudut DAB 
dan sudut DCB merupakan sudut siku-siku. 

 
Tentukan nilai x. 

3. Sebuah rangka pintu dibuat dari besi seperti gambar berikut. 

 
 Tentukanlah tinggi pintu tersebut. 
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Jawaban atas soal di atas harus Anda kirimkan kepada Tutor Online Anda 

paling lambat dua minggu setelah inisiasi ini dikirimkan. Umpan balik akan Anda 
terima paling lambat 1 minggu setelah batas akhir pengiriman sekaligus Anda akan 
menerima tugas tutorial online 3 untuk memperoleh nilai yang memiliki konstribusi 
pada nilai akhir Anda. Jika Anda mengalami kesulitan atau ada hal yang ingin 
ditanyakan atau didiskusikan, jangan segan untuk menghubungi Tutor Online Anda 
atau silahkan menggunakan fasilitas mailing list yang telah disediakan. Selamat 
mengerjakan dan sampai jumpa pada inisiasi selanjutnya. 
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