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TUGAS MATEMATIKA 

 

 
 

Sudah diperiksa  

 

Nama : Dahlia Yulianti 

Kelas  : VIII-I 

SMPN 9 Cimahi 
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Sudut Saling Berpotongan Di Dalam 
Lingkaran 

 
Dari gambar tersebut diperoleh: 

· <AEC= 1 2� . <AOC 

· <ECD= 1 2� . <EOD 

*<ABC=<AEC+<ECD 
  =1 2� . <AOC+<EOD 
  =1 2� .(<AOC+<EOD) 
 Dari uraian tersebut,dikatakan bahwa besar sudut antara 
dua tali busur yang berpotongan didalam lingkaran adalah 
setengah kali dari jumlah sudut pusat yang berada di depan dan di 
belakangnya. 

 Contoh soal: 
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Diketahui: <ACD=300 

  <CDB=350 

Hitunglah Besar: a. <AOD 

   b. <AOB 
Jawab: a. <AOD=<ACD+<CDB 
   =300     +     350 
   = 650 
    b. <AOB=1800 −    <AOD 
    =1800 −     650 
     =1150 

Sudut Saling Berpotongan Di Luar Lingkaran 
 

 
 

Dari gambar tersebut diperoleh: 
· <EDA= 1 2� −  <EOA 
· <DAB= 1 2� −  <DOA 

*<ECA= <EDA - <DAB 
  = 1 2� .<EDA -  1 2� . <DAB 

  = 1 2� .(<EDA-<DAB) 
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 Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di 
luar lingkaran adalah setengah kali selisih sudut pusat yang 
terletak di antara kedua tali busur tersebut. 
 

 Contoh soal: 

 
Pada gambar diatas, besar <ABC=1050 dan <BCD=500. 
Hitunglah besar <AEC! 
Jawab: <AEC=<ABC - <BCD 
    = 1050 - 500 
     = 550 
 

Garis Singgung Lingkaran 
   

 
 Perhatikan segitiga OAB. Pada segitiga AOB berlaku teorema 
Pythagoras, yaitu: 
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 OA2+AB2=OB2 
   AB2=OB2- OA2 
   AB=√OB挠−  OA挠 
     AB=√OB挠− r 
 Pada segitiga OCB juga berlaku teorema pythagoras, yaitu: 
OC2+BC2=OB2 
   BC2=OB2- OC2 

   BC=√OB挠−  OC挠 
    BC=√OB挠− r 
 Ternyata, AB=BC=√OB挠− r, uraian tersebut menggambarkan 
definisi  berikut: 
Kedua garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar 
lingkaran mempunyai panjang yang sama.  
 

 Contoh soal: 
 

 
Diketahui: jari-jari lingkaran adalah 7cm, dan CB adalah 14cm. 
Tentukan : panjang garis singgung lingkaran AB 
Jawab: AB2 = CB2 - r2 
     AB = √14挠− 7挠 
     = √196 − 49 
     = √147 
     = 12cm 
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Garis Singgung Persekutuan Luar 
 

 
Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah: 
 

l=税嚼Ɗ − (江− 角)Ɗ,untuk R>r 
 

dengan: l: panjang garis singgung persekutuan luar 
        k: jarak kedua titik pusat lingkaran 
        R: jari-jari lingkaran pertama 
        r: jari-jari lingkaran kedua 
 

 Contoh soal: 
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Diketahui: panjang AB:27cm 
   Panjang AD:6cm 
   Panjang BC: 13cm 
Ditanyakan: Panjang CD? 
Jawab: CD=税故顾挠− (辊囊− 辊挠)挠 
        =税27挠− (13 − 6)挠 
   =√27挠− 7挠 
      =√729 − 49 
        =√680 
        = 26 
 

Garis Singgung Persekutuan Dalam 

 
Jadi,panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah: 
 

d=税嚼Ɗ − (江+ 角)Ɗ 
dengan: 
d: panjang garis singgung persekutuan dalam 
k: jarak kedua titik pusat lingkaran 
R: jari-jari lingkaran pertama 
r: jari-jari lingkaran kedua 
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 Contoh soal: 

 
Diketahui:k: 24cm 
            R: 7cm 
            r: 2cm 
ditanyakan: d? 
Jawab: d=  税嚼Ɗ − (江+ 角)Ɗ 
        d= 税Ɗ Ɗ − (= + Ɗ)Ɗ 
        =√Ɗ Ɗ − 幂Ɗ 
    = √f=泌− 密谜 
   =√495 
   = 22 


