
Dalil Pythagoras merupakan salah satu dalil yang paling sering 
digunakan secara luas. Dalil ini pertama kali ditemukan 
oleh Pythagoras, yaitu seorang ahli matematika bangsa yunani 
yang hidup dalam abad keenam Masehi ( kira-kira pada tahun 
525 sebelum Masehi ). 
Dalil ini sesungguhnya telah dikenal orang-orang Babilonia 
sekitar 1.000 tahun sebelum masa kehidupan Pythagoras dan 
sampai saat ini masih digunakan antara lain untuk pelayaran, 
astronomi, dan arsitektur 

 
Phytagoras lahir pada tahun 570 SM, di pulau Samos, di daerah Ionia. Pythagoras (582 SM – 

496 SM, bahasa Yunani: Πυθαγόρας) adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang 

paling dikenal melalui teoremanya.Dikenal sebagai “Bapak Bilangan”, dia memberikan 

sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 SM.  

Pemikiran Phytagoras 

Phytagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air yang banyak dipercaya 

sebagai unsur semua benda. Angka bukan anasir alam. Pada dasarnya kaum Phytagorean 

menganggap bahwa pandangan Anaximandros tentang to Apeiron dekat juga dengan 

pandangan Phytagoras. To Apeiron melepaskan unsur-unsur berlawanan agar terjadi 

keseimbangan atau keadilan (dikhe). Pandangan Phytagoras mengungkapkan bahwa harmoni 

terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka hal ini tidak saja berarti bahwa 

segalanya bisa dihitung, dinilai dan diukur dengan angka dalam hubungan yang proporsional 

dan teratur, melainkan berkat angka-angka itu segala sesuatu menjadi harmonis, seimbang. 

Dengan kata lain tata tertib terjadi melalui angka-angka. 

Salah satu peninggalan Phytagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras, yang 

menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan 



jumlah kuadrat dari kaki-kakinya (sisi-sisi siku-sikunya). Walaupun fakta di dalam teorema 

ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan 

kepada Pythagoras karena ia lah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara 

matematis. 

Pythagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan 

dengan matematika, dan merasa bahwa segalanya dapat diprediksikan dan diukur dalam 

siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan segala fenomena alam dapat 

dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Ketika muridnya Hippasus 

menemukan bahwa  2, hipotenusa dari segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi siku-siku 

masing-masing 1, adalah bilangan irasional, Pythagoras memutuskan untuk membunuhnya 

karena tidak dapat membantah bukti yang diajukan Hippasus 

Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Pythagoras 

 


