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KONSEP DASAR GEOMETRI DAN 
PENGUKURAN 

 
    Edy Ambar Roostanto 

 
Pendahuluan 

ada unit ini kita akan mempelajari beberapa konsep dasar dalam Geometri dan 
Pengukuran yang terdiri dari bangun datar geometri yaitu segitiga, segiempat 

dan segilima serta bangun ruang seperti prisma, tabung, limas dan kerucut. Selain itu 
dalam unit ini Anda diajak untuk mengukur dan menghitung keliling, luas dan 
volume bangun- bangun geometri di atas. Dengan mempelajari konsep dasar dalam 
geometri dan pengukuran ini, kompetensi yang akan dicapai adalah Anda mampu 
menggunakan konsep dasar geometri dan pengukuran dalam menyelesaikan masalah 
dalam matematika atau bidang lain yang terkait dengan konsep tersebut. Unit ini 
terdiri dari tiga subunit yaitu bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran bangun 
datar dan bangun ruang. Masing-masing subunit dilengkapi dengan latihan-latihan 
yang berguna untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang baru 
dipelajari. Media yang dapat digunakan dalam mempelajari konsep dasar geometri 
dan pengukuran ini selain bahan ajar cetak, Anda juga dapat mempelajarinya dengan 
mengakses web yang telah disediakan. Unit ini merupakan salah satu prasyarat 
pengetahuan yang harus Anda kuasai untuk mengkaji dan memecahkan masalah 
matematika terutama masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari di bidang 
geometri. 
      Unit ini dapat Anda kuasai dengan baik dengan mencatat poin-poin 
penting dan mengerjakan latihan-latihan yang telah disediakan. Setelah Anda selesai 
mempelajari materi dalam satu subunit maka kerjakanlah tes formatif yang ada di 
setiap akhir subunit untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam 
subunit tersebut. Jika Anda merasa belum mencapai tingkat penguasaan yang 
disyaratkan, maka pelajari lagi materi dalam subunit tersebut. Jangan segan bertanya 
kepada orang yang Anda anggap bisa membantu. Anda dapat melakukan latihan 
berulang–ulang baik dari bahan ajar cetak maupun dalam bahan ajar web. 

P
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Subunit 1 
 

Bangun Datar Geometri 
 

ub unit ini berisi bahasan tentang bangun datar dan karakteristiknya. Bangun 
datar yang akan dipelajari adalah segitiga, segiempat dan segilima. Bangun datar 

yang akan dipelajari pertama kali adalah bangun datar segitiga. 
 
Segitiga 
 Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat contoh benda-benda di 
sekitar kita yang menggunakan bentuk dasar segitiga. Misalnya contoh berikut ini.  

                              
  Atap Rumah                 Segitiga Pengaman        Tenda 

Gambar 3.1 Benda yang Memiliki Bentuk Dasar Segitiga 
 

Coba sebutkan contoh benda-benda di sekitar Anda yang memiliki bentuk 
dasar segitiga! Banyak bukan? Jadi begitu pentingnya bangun segitiga ini untuk kita 
pelajari sifat-sifat dan karakteristiknya. Pertanyaannya adalah apakah segitiga itu? 
Apakah segitiga itu benda konkrit? Kalau kita mau lebih jauh menelaah hal ini, kita 
berhadapan dengan apa disebut konsep segitiga. Segitiga bukan merupakan sebuah 
benda konkrit. Segitiga hanyalah sebuah ide yang disebut model dari bangun datar. 
Secara konkrit kita tidak pernah menemukan segitiga, namun segitiga hanya kita 
dapatkan dalam benda yang modelnya segitiga. Sama seperti kita pikirkan model 
pesawat dan pesawat itu, model mobil dengan mobil itu sendiri. Model tidak pernah 
sama dengan yang dimodelkan. Model hanyalah sebuah struktur umum yang abstrak. 
Maka kita mempelajari model segitiga dan bukan benda-benda konkritnya.  

Jadi segitiga merupakan model bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas 
garis. Segitiga dapat diberi nama dengan menggunakan huruf kapital berurutan 
seperti berikut. Cara mengurutkannya bisa searah putaran jarum jam atau sebaliknya.  

S
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Gambar 3.2 Penamaan segitiga 

 Setiap pertemuan dua sisi menghasilkan sudut. Sudut dapat dinyatakan 
dengan simbol ∠. Titik sudut adalah titik pertemuan dua sisi. Cara memberi nama 
sudut bisa dengan tiga huruf dengan huruf tengahnya menunjukkan titik sudut 
segitiga, misalnya ∠ABC, berarti titik sudutnya B, ∠BAC berarti titik sudutnya A. 
Selain itu Anda bisa menyebut sudut dengan satu huruf saja, misalnya ∠A, ∠B atau 
∠C, walaupun  cara  ini  tidak  selalu  tepat  pada  keadaan  tertentu. Anda bisa 
memperhatikan contoh berikut. 

 
Gambar 3.3 Penamaan Sudut dengan Menggunakan Titik Sudut 

 
Pada gambar 3.3, bila kita hanya menyebut sudut Q akan sangat 

membingungkan karena ada 5 kemungkinan sudut dengan titik sudutnya titik Q, 
yaitu ∠PQR, ∠RQS sudut tumpul–terkecil, ∠RQS sudut refleks- terbesar, ∠PQS 
bagian atas dan ∠PQS bagian bawah. Maka memberi nama dengan satu huruf untuk 
kejadian seperti di atas sangat tidak dianjurkan. Cara lain lagi menyebut sudut yaitu 
dengan memberi tanda pada gambar berupa busur dan diberi nama dengan satu 
huruf,  bisa dengan huruf Latin tertentu, huruf Yunani seperti α (alpha), β (beta), 
γ(gamma) dan sebagainya.  
Perhatikan contoh di bawah ini.  

 
Gambar 3.4 Penamaan Sudut dengan Huruf Latin  
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Selanjutnya segitiga bisa dikelompokkan menurut tiga hal yaitu menurut panjang 
sisinya, besar sudutnya, dan besar sudut beserta panjang sisinya. 
  

1. Segitiga menurut panjang sisinya 
a. Segitiga sembarang 

Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama     panjang 
.    

 
Gambar 3.5 Segitiga Sembarang 

 
  Pada segitiga di atas AB ≠ BC ≠ AC 
 

b. Segitiga sama kaki 
Segitiga samakaki adalah segitiga yang memiliki  dua sisi yang sama 
panjang.   

 
Gambar 3.6 Segitiga Sama Kaki 

 
Pada segitiga di atas AB = AC. Hal ini mengakibatkan kedua sudut alasanya 
yaitu ∠ABC dan ∠ACB sama besar. 
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c. Segitiga samasisi 
Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama  panjang.  

 
Gambar 3.7 Segitiga Sama Sisi 

 
Pada segitiga di atas AB = BC = AC, hal ini berakibat ketiga sudutnya sama 
besar yaitu 60°. Pada kesempatan mendatang kita akan membicarakan hal ini 
lebih lanjut. 
 

2. Segitiga menurut besar sudutnya  
a. Segitiga lancip 

Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. Masih Anda 
ingat bahwa sudut lancip adalah sudut yang besarnya di antara 0° dan 90°. 
 

 
Gambar 3.8 Segitiga Lancip 

 
Pada segitiga di atas ∠PQR, ∠QRP, dan ∠QPR semuanya lancip, tidak ada 
satupun sudut pada segitiga lancip ini yang tidak lancip. 
 

b. Segitiga tumpul 
Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Perlu 
ditegaskan di sini hanya satu sudut saja yang tumpul. Anda pasti juga masih 
ingat bahwa sudut tumpul adalah sudut diantara 90° dan 180°.  
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Gambar 3.9 Segitiga Tumpul 

 
Pada segitiga di atas ∠BCA adalah sudut tumpul, dan hanya satu-satunya 
yang tumpul. 
 

c. Segitiga siku-siku  
 Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku.  

         
Gambar 3.10 Segitiga Siku-siku 

Pada gambar di atas ∠BCA siku-siku yaitu 90°. 
 

3. Segitiga menurut besar sudut dan panjang sisinya  
Tabel 3.1 Jenis-Jenis Segitiga 

 LANCIP TUMPUL SIKU-SIKU 

SEM 
BA 
RANG 

 
 
 
 
Lancip 
sembarang 

 

 
 
Tumpul 
sembarang 

 
 
 
 
Siku-siku 
sembarang 

SAMA 
KAKI 

 
 
 
Lancip  
sama kaki 

 
 
 
 
Tumpul samakaki

 
 
 
Siku-siku 
samakaki 
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SAMA 
SISI 

 
 
 
Lancip 
samasisi 

  

 
Dari Tabel 3.1 sudah cukup jelas bagaimana terbentuknya jenis segitiga 
berdasarkan penggabungan dari kedua kelompok tersebut. Tampak bahwa tidak 
pernah dapat digambarkan segitiga tumpul samasisi dan siku-siku samasisi. 
Silahkan Anda cari alasannya mengapa demikian. 
 

Selanjutnya Anda akan mempelajari sifat utama  dari segitiga. 
 
Sifat 1. Jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180°. 
 
 
Untuk membahas sifat 1 perhatikan segitiga di bawah ini.  

 
Gambar 3.11  Segitiga 

 
Silahkan Anda ukur masing-masing  besar sudut pada segitiga A, kemudian 
jumlahkan! Berapa hasil yang Anda dapatkan? Coba kembali untuk segitiga B dan 
kemudian C. Berapa hasil yang Anda dapatkan untuk ketiga segitiga tersebut? Bila 
Anda mengukur dan menghitung dengan benar Anda akan mendapatkan hasil 180°.  
Mengapa bisa demikian? Bisakah Anda memberi penjelasan terhadap kenyataan ini? 
Selain dengan mengukur kita bisa menunjukkan alasan yang masuk akal tentang 
realitas geometri ini. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini  dengan seksama. 
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Gambar 3.12 Pembuktian Jumlah Besar Sudut Segitiga 

Jika melalui titik S ditarik ruas garis TU yang sejajar dengan PQ maka kita dapatkan 
tiga pasang sudut yang sama besar, yaitu : 
1. ∠SPQ = ∠PST karena sepasang sudut dalam berseberangan  
2. ∠SQP = ∠QSU karena sepasang sudut dalam bersebrangan  
3. ∠PSQ (sebagai bagian dari sudut dalam segitiga  =  ∠PSQ sebagai bagian dari 
sudut lurus TSU). 
Bila kita jumlah ketiga sudut dalamnya maka  

∠SPQ +∠SQP + ∠PSQ = ∠PST + ∠QSU + ∠PSQ  = sudut lurus = 180 ° 
Dari alasan ini maka sangat masuk akal bahwa jumlah besar ketiga sudut dalam suatu 
segitiga adalah 180°. 
 Berikut ini Anda akan diajak untuk  menyimak contoh penyelesaian soal–soal 
yang menyangkut sifat-sifat segitiga di atas. 
Contoh 1 : Tentukanlah besar salah satu sudut pada sebuah segitiga bila diketahui 
 besar dua sudut yang lainnya  
 a. 35° dan 45°   b. 110° dan 35° 
Penyelesaian : 

a. sudut ketiga = 180° – 35° – 45 °= 100° 
b. sudut ketiga = 180° – 110° – 35° = 35° 

 
Contoh 2 : Diketahui gambar berikut. 

 
Gambar 3.13 

 Tentukan besar sudut : 
 a. ∠CDA  b. ∠CDB c. ∠CBD d. ∠CBE 
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Penyelesaian : 
a. ∠CDA = 180° – 60° – 40° = 80° c. ∠CBD=180° – 30° – 100° = 50° 
b. ∠CDB= 180° – 80° = 100° d. ∠CBE = 180° – 50° = 130° 

 
Contoh 3 : Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3.14 

 
 Jika diketahui PS = SR = PR = SQ , tentukan  

a. ∠RPS  b. ∠RSP c. ∠PRS d. ∠RSQ   
e. ∠SRQ   f. ∠SQR  g. ∠RQT  
   

Penyelesaian : 
Pada gambar di atas Anda tidak menemukan satu informasi satupun 
tentang ukuran sudut pada gambar itu. Kita bisa menginterpretasikan 
besarnya sudut dari ukuran panjang sisinya. Pada segitiga PSR diketahui 
ketiga sisinya sama panjang, berarti segitiga PSR adalah segitiga 
samasisi. Sehingga : 
a. ∠RPS = 60° (karena segitiga samasisi ) 
b. ∠RSP = 60° (karena segitiga samasisi ) 
c. ∠PRS = 60° (karena segitiga samasisi ) 
d. ∠RSQ = ∠SPR + ∠PRS = 60° + 60° = 120°  
 atau bisa juga  ∠RSQ = 180° – ∠PSR = 180° – 60° = 120° 

e. ∠SRQ =  
2

RSQ1800 ∠− = 
2

120180 00 − = 60°  (karena segitiga 

 sama kaki) 
f. ∠SQR  = ∠SRQ = 60°  (karena segitiga samakaki) 
g. ∠RQT = 180° – ∠SQR = 180° – 60° = 120° 

 
Setelah Anda memahami benar contoh-contoh di atas,  silahkan kerjakan 

latihan di bawah ini untuk mengasah pemahaman Anda tentang sifat-sifat pada 
segitiga. 
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Latihan 1 

1. Tentukanlah besar sudut ketiga pada segitiga bila diketahui dua sudut lainnya! 
a. 45° dan 75° 
b. 39° dan 12°  

2. Diketahui  segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB = BC.  Bila : 
a. ∠B = 100° , tentukan besar ∠A dan ∠C 
b. ∠A = 70°, tentukan besar ∠B dan ∠ C 

3. Tentukanlah nilai x,y dan z pada gambar berikut : 

  
Pedoman Jawaban Latihan 

1. a. Sudut ketiga = 180° –  45° – 75° = 180° – 120° = 60°  
b. Sudut ketiga = 180° –  39° – 12° = 180° – 51° = 129°  

2. Karena AB = BC maka ∠A = ∠C  

 a. ∠A = ∠C = 0
00

40
2

80
2

100180
==

−  

 b. ∠C = ∠A = 70° maka ∠B = 180° –  70° –  70° = 40°  
3.  Segitiga pada gambar merupakan segitiga sama kaki sehingga  

x = y = 0
00

25
2

50
2

130180
==

− o

  

 z = 180° –  25° = 145° 
  

Setelah Anda mengerjakan latihan diharapkan Anda lebih memahami materi 
dalam bagian pertama sub unit ini, yaitu sifat-sifat segitiga. Bila Anda merasa masih 
belum dapat meguasai dengan baik, ulangilah mengerjakan latihan ini dan pelajari 
kembali konsep-konsep yang diberikan sebelumnya. Jika masih mengalami kesulitan 
Anda dapat meminta pertolongan kepada orang yang Anda anggap dapat membantu. 
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Segiempat 
 Berikutnya kita mempelajari segiempat yang sering kita temukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Berikut ini berbagai obyek dalam kehidupan sehari-hari yang 
bentuknya menggunakan model segiempat. 

a.     b.    c.  

                           
      Kaca Jendela Bus           Disket   Layang-layang  
    d      e.  

 .                 
 Layar Monitor     Amplop Surat  

Gambar 3.16 Benda yang Memiliki Bentuk Dasar Segiempat 
Coba sebutkan contoh benda-benda di sekitar Anda yang memiliki bentuk dasar 
segiempat! Banyak bukan? 
 Jadi begitu pentingnya bangun segiempat ini untuk kita pelajari sifat-sifat dan 
karakteristiknya.  Pertanyaannya adalah apakah segiempat itu? Apa yang dapat 
Anda jelaskan tentang segiempat?  Silahkan Anda coba merumuskan pengertian 
segiempat. Apakah segiempat  semua sudutnya selalu siku-siku? Simak dengan 
cermat gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3. 17 Segiempat 

 Bentuk bangun pada gambar 3.17 termasuk juga ke dalam kelompok 
segiempat walaupun tidak memiliki sudut yang siku-siku.  Lalu apa definisi 
segiempat tersebut?  Sama seperti saat kita mendefinisikan segitiga, maka segiempat 
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adalah sebuah model bangun datar yang dibatasi oleh empat ruas garis. Segiempat 
dapat diberi nama dengan menggunakan huruf kapital berurutan seperti berikut. Cara 
mengurutkannya bisa searah putaran jarum jam atau sebaliknya.. 

 
Gambar 3.18 Penamaan Segiempat 

 
Segiempat di atas diberi nama segiempat ABCD. Berikut ini adalah cara memberi 
nama yang salah pada segiempat.  

 
Gambar 3.19 Penamaan Segiempat ABCD yang Salah  

 
Segiempat di atas diberi nama ABCD, tetapi urutan huruf ditulis tidak melingkar 
searah atau berlawanan arah, penulisan urutan hurufnya melompat  dan ini 
menimbulkan kesalahan berikutnya.  

 Setiap pertemuan dua sisi menghasilkan sudut. Titik sudut adalah titik 
pertemuan dua sisi. Jika dua titik sudut yang tidak terletak pada satu sisi 
dihubungkan dengan sebuah ruas garis, maka ruas garis itu disebut diagonal. 
Perhatikan segiempat berikut ini. 

  

 
Bangun-bangun datar yang disebut sebagai persegi, persegi panjang, layang-

layang, jajar genjang, belah ketupat dan  trapesium adalah bangun-bangun datar 

Pada segiempat sembarang di samping, AC 

dan BD disebut diagonal. Pada diagonal 

AC, titik A terletak pada sisi AB atau AD 

sedangkan titik C terletak pada sisi BC atau 

DC, sehingga dua titik ini tidak terletak 

pada sisi yang sama.  
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segiempat. Marilah kita simak satu persatu masing-masing bangun dan kita cermati 
sifat-sifatnya beserta hubungan antara satu dengan yang lain. 
 
Coba Anda perhatikan gambar persegi panjang berikut . 

  
    Gambar 3.21 Persegi Panjang 

Kemudian Anda dapat juga mengukur panjang AB, BC, CD, dan AD. Apa     yang 
Anda dapatkan? Ternyata keempat sudutnya  siku-siku dan sisi-sisi  yang berhadapan 
sama panjang. Dengan demikian dapat kita rumuskan pengertian (definisi) dari 
persegi panjang. Persegi panjang adalah segiempat yang setiap sudutnya siku-siku 
dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Dari definisi tersebut selanjutnya kita 
dapat menyelidiki sifat-sifat persegi panjang. 
 
Sifat 1: Diagonal-diagonal pada persegi panjang adalah sama panjang 

 Perhatikan persegi panjang ABCD di bawah ini! 

 
  Gambar 3.22 Diagonal Persegi Panjang 

 
Sifat 2 :  Diagonal-diagonal pada persegi panjang saling membagi dua sama 

panjang. 
 Pada gambar 3.22 AO = OC = DO = BO 
 

Bahasan selanjutnya mengenai persegi. Persegi merupakan segiempat yang tiap 
sudutnya siku-siku dan tiap sisinya sama panjang. Coba perhatikan gambar persegi 
di bawah ini.  

 

Pada gambar di samping ini AC = BD   

Anda dapat mencoba untuk 

mengukur besar ∠A, ∠B,∠C dan 

∠D pada gambar di samping.  
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Gambar 3.23 Persegi dan Diagonalnya 

 
Pada persegi ABCD di atas AB = BC = CD = AD dan tiap sudut pada persegi 
merupakan sudut siku-siku.  Ada beberapa sifat spesifik dari persegi ini. 
 
Sifat 1 :  Diagonal-diagonal pada persegi sama panjang. 
 Pada gambar 3.23 terlihat bahwa AC = BD. 
Sifat 2 :  Diagonal-diagonal pada persegi saling membagi sama panjang. 
 Pada gambar 3.23, AO=BO=CO=DO. 
Sifat 3: Diagonal-diagonal pada persegi saling berpotongan tegak lurus.   
 Pada gambar 3.23, diagonal BD dan AC saling berpotongan tegak lurus 

sehingga ∠AOB = ∠BOC = ∠COD = ∠AOD = 90°. 
 
Sifat 4: Diagonal-diagonal persegi membagi dua sudut-sudut persegi menjadi dua 

bagian sama besar yaitu 45°. 
 Pada gambar 3.23, maka ∠DAO = ∠BAO =∠ABO = ∠CBO =  ∠BCO  

= ∠DCO = ∠ADO = ∠CDO = 45°, karena diagonal AC dan BD 
membagi dua sudut-sudutnya sama besar. 

 
 Sifat 1 dan 2 dimiliki oleh persegi panjang sehingga dapat dikatakan bahwa 
persegi adalah bentuk khusus dari persegi panjang. Kita dapat membuat definisi baru 
untuk persegi yaitu persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Persegi dan 
persegi panjang bukanlah dua bangun datar yang berbeda sama sekali namun satu 
menjadi bagian yang lain. Tidak pernah disyaratkan bahwa persegi panjang ukuran 
panjang dan lebarnya harus berbeda. Hanya disyaratkan bahwa sisi-sisi yang 
berhadapan sama panjang.  

Jenis segiempat yang lain adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah 
segiempat  yang sisi-sisi berhadapannya sejajar. Definisi tersebut sangat singkat 
sehingga tidak pernah disyaratkan tentang panjangnya. Coba perhatikan gambar di 
bawah ini! 
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     Gambar 3.24 Jajar Genjang 

 
Sifat 1 : Pada jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

Sifat ini tidak dimasukkan ke dalam definisi karena sifat ini merupakan 
akibat dari sisi-sisi  berhadapan yang sejajar. Coba Anda perhatikan 
gambar jajargenjang di atas! AB// CD. Andaikan AD dengan  BC tidak 
sama panjang maka  AD tidak mungkin sejajar dengan BC, sehingga 
tidak menghasilkan jajargenjang . Perhatikan ilustrasi gambar di bawah 
ini. 

 
Gambar 3.25 Bukan Jajar Genjang 

 
AB//DC tetapi AD ≠ BC maka AD tidak sejajar BC sehingga ABCD bukan 
jajargenjang. Jadi agar ABCD merupakan jajar genjang haruslah AD = BC. 
Demikian berlaku sebaliknya jika AD//BC tetapi AB tidak sama dengan DC 
maka pastilah AB tidak sejajar DC. Perhatikan ilustrasi berikut! 

      
Gambar 3.26 Bukan Jajar Genjang 

 
Sifat 2 :  Pada jajar genjang diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan 

membagi dua sama panjang. 
 Perhatikan gambar di bawah ini! 

Jika AD//BC dan AB tidak sama dengan DC 

maka AB tidak sejajar dengan DC. Sehingga 

tidak mungkin menghasilkan jajar genjang 

Sisi AB // sisi DC dan sisi AD // sisi 

BC. Tanda // berarti sejajar. Dari 

definisi jajar genjang ini kita dapat 

menemukan beberapa sifat penting 

pada jajar genjang. 
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Gambar 3.27 
Diagonal Jajar Genjang 

           
     

 
Sifat 3 : Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar. 
 Pada gambar di atas  ∠ABC = ∠ADC dan ∠DAB =∠BCD 

 
Sifat 4 : Sudut-sudut yang berdekatan pada jajar genjang berjumlah 180°. 
 Pada gambar di atas ∠DAB + ∠ADC = 180°,  ∠DAB + ∠ABC = 180°, 

∠ABC + ∠DCB = 180° dan ∠ADC + ∠DCB = 180°. 
 Jenis segiempat yang lain adalah belahketupat. Belahketupat merupakan 
segiempat yang semua sisinya sama panjang. Dari definisi ini jelas bahwa 
belahketupat mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 
Sehingga kita dapat mendefinisikan belahketupat dengan cara lain yaitu jajar 
genjang yang semua sisinya sama panjang. Hal ini menghasilkan beberapa sifat  
belah ketupat sebagai berikut. 

 
Sifat 1 : Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 
 Anda perhatikan belah ketupat berikut. 

   
Gambar 3.28 Diagonal Belah Ketupat 

 Pada belah ketupat ABCD di atas diagonal AC berpotongan dengan 
diagonal BD di titik O. Sudut yang dibentuk oleh kedua diagonal adalah 
siku-siku. 

 
Sifat 2 : Diagonal-diagonal pada belah ketupat saling membagi dua sama panjang. 
 Pada gambar 3.28, diagonal AC membagi dua diagonal BD sama panjang, 

yaitu DO = BO. Demikian pula diagonal BD membagi dua diagonal AC  
sama panjang yaitu AO = OC.  

 

Pada gambar di samping diagonal AC membagi 

dua diagonal BD sama panjang, yaitu DO = 

BO. Demikian pula diagonal BD membagi dua 

diagonal AC  sama panjang yaitu AO = OC.  
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Sifat 3 : Diagonal-diagonal belah ketupat membagi sudut-sudut menjadi dua 
bagian sama besar. 

 Pada gambar 3.28, ∠DAO = ∠BAO  =∠BCO =∠DCO, demikian juga 
∠ABO =∠CBO =∠CDO = ∠ADO  karena diagonal AC dan BD 
membagi dua sudut-sudutnya sama besar. 

 
Belah ketupat sebenarnya merupakan bentuk khusus dari jajar genjang. Dengan 
demikian semua sifat yang dimiliki jajar genjang akan dimiliki belah ketupat. 

 
 Pembahasan selanjutnya tentang bentuk segiempat yang lain yaitu trapesium. 
Trapesium adalah segiempat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Silahkan Anda 
perhatikan gambar trapesium PQRS berikut ini.  

 
Gambar 3.29 Trapesium 

 Trapesium PQRS diatas PQ//SR. Dari kesejajaran ini menghasilkan sifat 
berikut. Dua garis sejajar dalam trapesium menyebabkan sudut berdekatan diantara 
dua garis sejajar tersebut selalu berjumlah 180°. 
 Dari gambar di atas diperoleh ∠SPQ + ∠PSR = 180°  ;  ∠PQR + ∠SRQ = 180° 

 
Bentuk segiempat terakhir yang akan dibahas adalah layang-layang. Layang-

layang merupakan segiempat yang sepasang sisi berdekatannya sama panjang. Coba 
Anda perhatikan layang-layang KLMN berikut. 

           
 Gambar 3.30 Layang-layang 

 

Layang-layang KLMN di samping,  

KL = LM dan KN = MN, karena 

masing-masing adalah pasangan sisi 

yang berdekatan.  

Sifat-sifat yang dimilki layang-

layang antara lain sebagai berikut. 
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Sifat 1 : Diagonal terpanjang membagi dua sudutnya menjadi dua bagian sama 
besar. 
Dalam gambar 3.30, ∠KLP = ∠MLP dan ∠KNP = ∠PNM. 

 
Sifat 2 :  Sudut-sudut yang berhadapan yang dilalui diagonal terpendek sama besar. 
 Pada gambar 3.30, ∠LKN = ∠LMN 

 
Sifat 3 : Diagonal-diagonal pada layang-layang saling berpotongan tegak lurus. 
 Pada gambar 3.30, diagonal KM dan LN saling  berpotongan di titik P 

dan membentuk sudut siku-siku.  
 

 Kalau kita cermati masing-masing segiempat, maka terdapat kesamaan atau 
kemiripan sifat antara segiempat satu dengan yang lain. Secara ringkas akan 
ditunjukkan dalam bagan berikut. 

 
Gambar 3.31 Bagan Hubungan Antar Bangun Segiempat 

 
 Dari bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Segiempat terdiri atas dua  
golongan besar yaitu layang-layang dan trapesium. Layang-layang terbentuk dengan 
syarat ada dua pasang sisi berdekatan yang masing-masing pasangannya sama 
panjang, dan ini tidak disyaratkan untuk sisi yang berhadapan, sehingga dapat sama 
atau tidak sama panjang, dapat sejajar atau tidak sejajar. Sedangkan trapesium hanya 
mensyaratkan sepasang sisi yang berhadapan sejajar, dan tidak pernah disyaratkan 
tentang panjangnya atau dua sisi lain yang tidak selalu sejajar, yang berarti dapat 
juga sejajar. Jika pada layang-layang sisi yang berhadapannya sejajar maka akan 
terbentuk jajar genjang. Sedangkan trapesium jika sepasang sisi berhadapan yang 
lain sejajar maka akan terbentuk juga jajar genjang. Di sini dapat dikatakan jajar 
genjang adalah bentuk khusus dari layang-layang dan trapesium.  
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 Sebuah jajar genjang hanya mensyaratkan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, 
dan tidak pernah membatasi tentang panjang sisinya, dapat sama  atau dapat pula dua 
pasang sisi itu berbeda panjangnya. Jika kebetulan semua panjang sisinya sama  
maka akan terbentuk jajar genjang khusus yang disebut belah ketupat.   Pada jajar 
genjang juga tidak disyaratkan tentang berapa derajat besarnya tiap sudut. Jika pada 
keadaan khusus besarnya sudut masing-masing pada jajar genjang adalah 90° atau 
siku-siku maka terbentuklah persegi panjang.  
 Pada belah ketupat juga tidak disyaratkan tentang besarnya masing-
masing sudut. Jika tiap sudutnya siku-siku maka akan terbentuk persegi. Demikian 
pula persegi panjang dalam pembentukannya tidak pernah disyaratkan tentang 
ukuran sisinya. Ukuran panjang dan lebar tidak harus berbeda. Artinya dapat berbeda 
panjangnya, dapat juga sama panjang. Jika persegi panjang semua sisinya sama 
panjang maka akan terbentuk persegi. Sehingga dapat dikatakan persegi adalah 
bentuk khusus dari belah ketupat dan persegi panjang.   
 Dari pembahasan diatas kita dapat mendefinisikan sebuah segiempat melalui 
segiempat lain. Misalnya persegi yang akan didefinisikan melalui jajar genjang. 
Persegi adalah jajar genjang yang tiap sisinya sama panjang dan tiap sudutnya siku-
siku. Coba berilah contoh lain.  
 
Segilima 
 Segilima adalah bangun datar yang dibatasi oleh lima buah ruas garis. Kita 
dapat melihat model segilima dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 

 
Gambar 3.32 Benda yang Memiliki Bentuk Dasar Segilima 

 
Segilima paling umum digunakan sebagai bingkai suatu logo organisasi, partai 
politik atau kelompok masyarakat lain. Segilima lebih banyak diterapkan dalam 
karya-karya seni, hiasan-hiasan dinding, ornamen dan lain sebagainya.  Segilima 
beraturan ini dinilai memiliki keindahan tertentu. Kita akan mencoba membahas 
sifat-sifat khas yang terdapat pada segilima.  
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Sifat 1 :  Jumlah besar sudut dalam pada segilima adalah 540°.  
 Anda dapat membuktikannya dengan cara memotong segilima menjadi 

tiga bagian yang berupa segitiga-segitiga. 

                                                                     
  Gambar 3.33 Jumlah BesarSsudut Segilima 
 

 Pada segilima ABCDE diatas,  
Jumlah sudut dalam Δ ABC   = 180° 
Jumlah sudut dalam Δ ACD   = 180° 
Jumlah sudut dalam Δ ADE   = 180°   + 
Jumlah sudut dalam segilima  ABCDE  = 540° 

 
Sifat 2 :  Segilima yang semua sisinya sama disebut segilima beraturan. Pada 

segilima beraturan tiap sudut dalamnya adalah 108°. 
                   Perhatikan segilima di bawah ini. 

            
Gambar 3.34 Besar Sudut Dalam Segilima 
 

Pada segilima di samping, ∠AOB = 
5
1  × 360°= 72° 

∠OAB = 
2

72180 00 − = 54° 

∠EAB = 2  x ∠OAB = 2 × 54° = 108° 
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Latihan 2 
Dengan demikian Anda sudah menyelesaikan pembahasan tentang segi empat dan 
segilima. Selanjutnya kerjakan latihan berikut untuk memantapkan pemahaman Anda 
tentang materi yang baru dipelajari.   

1. Tentukan nilai x dan y pada gambar persegi panjang berikut! 

             
2.  Tentukanlah nilai x dan y pada gambar layang-layang berikut!     

      
Pedoman Jawaban Latihan 

1. x = 180° – 90° – 54° = 36°   ; y = x = 36° 

2. x = o
o

40
2

100180
=

− ; y = °=°−° 60)60(2180 . 
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Rangkuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segitiga merupakan model bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis. 
Segitiga terbagi dalam dua kelompok yaitu menurut besar sudut dan panjang sisinya. 
Menurut panjang sisinya terbagi menjadi segitiga sembarang dengan sisi tidak ada  yang 
sama panjang, segitiga sama kaki dengan dua sisi sama panjang dan segitiga sama sisi 
dengan ketiga sisi sama panjang. Menurut besar sudutnya terbagi menjadi segitiga lancip 
dengan semua sudutnya lancip, segitiga siku-siku dengan satu sudut siku-siku dan segitiga 
tumpul dengan salah satu sudutnya tumpul. Jumlah besar sudut dalam segitiga 180°.  
 Segiempat merupakan model bangun datar yang dibatasi oleh empat ruas garis. 
Jenis – jenis segiempat antara lain  persegi panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, 
trapesium dan layang-layang. Pada persegi panjang semua sudutnya siku-siku, kedua 
diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Persegi mempunyai 
sisi yang sama panjang, tiap sudutnya suku-siku, diagonal-diagonalnya sama panjang dan 
saling membagi dua sama panjang, serta berpotongan tegak lurus dan membagi dua sudut-
sudut persegi menjadi dua bagian sama besar  yaitu 45°. Persegi merupakan bentuk 
khusus persegi panjang. Pada jajar genjang sisi – sisi yang berhadapan sejajar sehingga 
sama panjang. Diagonal-diagonal jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Sudut-
sudut yang berhadapan pada jajar genjang sama besar. Pada belah ketupat semua sisinya 
sama panjang, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 
dua sama panjang, serta membagi dua sudut dalam belah ketupat menjadi dua bagian 
sama besar. Trapesium mempunyai dua sisi sejajar dan saling berhadapan. Sudut-sudut 
yang berdekatan diantara dua garis sejajar berjumlah 180°. Pada layang-layang, sepasang-
sepasang  sisi berdekatannya sama panjang, diagonal terpanjangnya membagi sudut 
menjadi dua bagian sama besar, sudut berhadapan yang dilalui diagonal terpendek 
besarnya sama dan diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 
Hubungan antar bangun segiempat disajikan dalam dagram berikut ini :  

 
  
 Segilima merupakan bangun datar yang dibatasi oleh lima ruas garis. Jumlah 
besar sudut dalam pada segilima adalah 540°. Segilima yang semua  sisinya sama panjang 
dan sudut dalamnya sama besar disebut segilima beraturan. Pada segilima beraturan besar 
tiap sudutnya 108°.   
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Tes Formatif 1 
 

Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap konsep bangun datar.  

1. Tentukan nilai x dan y dalam bangun persegi berikut. 

                                   
2. Tentukan nilai x dan y pada gambar persegi panjang berikut! 

                              
3. Tentukanlah nilai x dan y pada bangun jajar genjang berikut! 

                               
4. Tentukanlah nilai x dan y pada gambar layang-layang berikut! 

                          .          
5. Untuk belah ketupat berikut tentukan nilai x dan y! 

                                
                     

Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

 Setelah mengerjakan tes formatif 1, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari sub unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda kurang dari 
80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian yang belum 
Anda kuasai dengan baik.   
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Subunit 2 
 

Bangun Ruang 
 

ub unit kedua membahas bangun-bangun ruang beserta karakteristiknya. Bangun 
ruang yang akan dibicarakan antara lain kubus, balok, prisma, tabung, limas dan 

kerucut.  
 
Kubus 
 Dalam kehidupan sehari-hari Anda selalu berkecimpung dengan bangun 
ruang, yaitu bangun yang memiliki tiga dimensi yaitu panjang, lebar dan tinggi. 
Salah satu dari bangun ruang itu adalah kubus. Anda dapat melihat contoh benda di 
sekitar kita yang berbentuk kubus. 

   
              Dadu             Pengeras Suara 

Gambar 3.35 Benda yang Memiliki Bentuk Dasar Kubus 
 

Anda dapat menyebutkan contoh-contoh benda lain di sekitar kita yang berbentuk 
kubus. Lalu apa yang dimaksud dengan kubus? 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar berbentuk 
persegi yang kongruen. Kita dapat memberi nama kubus dengan menggunakan 
delapan huruf abjad A…Z seperti berikut ini. 

 
Gambar 3.36 Penamaan Kubus 

Kubus di atas diberi nama ABCD.EFGH. Perhatikan cara pemberian nama pada 
kubus. Posisi titik E selalu di atas titik A, titik F di atas titik B dan seterusnya. Tanpa 

S
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melihat gambarpun Anda dapat menentukan posisi titik satu terhadap yang lain 
cukup dengan mencermati namanya.  
 
Bidang pembatas pada kubus disebut sisi. Pada kubus ABCD.EFGH di atas, bidang 
ABCD, BCGF, ADHE adalah contoh sisi. Coba Anda sebutkan sisi yang lain dalam 
kubus tersebut. Pertemuan dua sisi disebut rusuk, misalnya AB, BC, CG. Coba 
sebutkan rusuk yang lain. Titik temu ketiga rusuk disebut titik sudut, seperti A, B, C 
dan seterusnya. Ruas garis yang menghubungkan dua titik yang sebidang namun 
tidak terletak dalam satu rusuk disebut diagonal sisi, seperti AC, BG, AH dan 
sebagainya, coba sebutkan contoh diagonal sisi yang lain.  

 
Gambar 3.37 Diagonal Ruang dan Diagonal Bidang Kubus 

 
Pada gambar di atas, daerah yang diarsir disebut bidang diagonal, yaitu bidang yang 
dibatasi oleh dua rusuk berhadapan dan dua diagonal sisi yang berhadapan. Bidang 
tersebut adalah EBCH. Coba Anda sebutkan bidang diagonal yang lain.   
Masih dalam gambar yang sama (Gambar 3.37), ruas garis FD, EC  disebut diagonal 
ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik yang tidak terletak dalam sisi 
yang sama. Coba Anda sebutkan diagonal ruang yang lain. Dengan memperhatikan 
gambar 3.37, lengkapilah tabel berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ternyata pada kubus, sisi-sisi yang berhadapan sejajar.   

No Jenis Bagian Pada 
Kubus 

Nama (Sebutkan dengan 
Huruf)  

Banyaknya 

1 Sisi   
2 Rusuk   
3 Titik sudut   
4 Diagonal sisi   
5 Bidang diagonal   
6 Diagonal ruang   
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Balok 
 Dalam kehidupan sehari-hari bentuk bangun balok paling umum kita jumpai. 
Perhatikan contoh berikut ini.  

                                   
   Disket             Kotak Komputer  Notebook 

Gambar 3.38 Benda dengan Bentuk Dasar Balok 
 
Silahkan Anda sebutkan contoh yang lain. 
 
Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berupa persegi panjang, 
yang masing-masing sisi berhadapannya kongruen. Balok memiliki unsur-unsur  
yang sama dengan kubus. Namun pada balok panjang rusuknya tidak selalu sama 
panjang.  
 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

    
      Gambar 3.39 Balok  
 

Titik temu ketiga rusuk disebut titik sudut, seperti A,B,C dan seterusnya. Ruas garis 
yang menghubungkan dua titik yang sebidang namun tidak terletak dalam satu rusuk 
disebut diagonal sisi, seperti AC, BG, AH dan sebagainya. Coba Anda sebutkan 
contoh yang lain, dan tentukan pasangan diagonal sisi yang sama panjang.   

Bidang pembatas disebut sisi. Pada gambar di 

samping ABCD dan EFGH kongruen,  BCGF 

dan ADHE kongruen, ABFE dan DCGH 

kongruen. Pertemuan dua sisi disebut rusuk, 

misalnya AB, BC, CG. Panjang rusuk AB =  

DC = EF = HG. Panjang rusuk FB = GC =   

EA = DH dan panjang rusuk BC = FG = EH = 

AD.  
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Gambar 3.40     Bidang Diagonal 
 
Coba sebutkan bidang diagonal lain dan tentukan pasangan bidang diagonal 
kongruen  yang lain.  Masih dari gambar di atas, ruas garis FD, EC  disebut diagonal 
ruang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik yang tidak terletak dalam sisi 
yang sama. Coba Anda sebutkan diagonal ruang yang lain.  
 
Prisma  

Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan benda-benda yang 
berbentuk prisma. Perhatikan gambar di bawah ini . 

 
   

                          
                   Atap Rumah                 Tiang Pancang Cor                

                                 
                      Permen                           Hiasan Valentine Day 

Gambar 3.41 Benda dengan Bentuk Dasar Prisma 
 

Pada gambar di samping daerah yang 

diarsir disebut bidang diagonal, yaitu 

bidang yang dibatasi oleh dua rusuk 

berhadapan dan dua diagonal sisi yang 

berhadapan. Bidang tersebut di antaranya 

adalah EBCH.  



   3 - 28   Unit  3 

Carilah contoh lain benda 

benda di sekitar kita yang 

berbentuk tabung. 

Gambar di atas menunjukkan benda di sekitar kita yang berbentuk prisma. Pada 
prisma terdapat dua sisi berhadapan yang berbentuk segi banyak. Prisma adalah 
bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi berhadapan yang sejajar & kongruen dan 
sisi-sisi lain yang tegak lurus dengan kedua sisi berhadapan tersebut. Perhatikan 
gambar di bawah ini. 

    
  Gambar 3.42 Prisma  
  

Nama suatu prisma tergantung dari jenis bangun datar alasnya yaitu prisma segi 
……..(tiga, empat, lima dan seterusnya).   
 
 
Tabung 

Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas berbentuk 
lingkaran.  Berikut contoh konkrit tabung. 

 
   Gambar 3.43 Benda dengan Bentuk Dasar Tabung 
 

Limas  
 Limas sering disebut juga piramida. Bangun ruang ini juga sering kita 
temukan bentuk konkritnya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di 
bawah  ini . 

Prisma ABC.DEF di samping, sisi ABC 

sejajar dan kongruen dengan sisi DEF. Sisi 

yang satu  disebut alas dan sisi yang lain 

disebut tutup.  Sisi –sisi yang tegak lurus 

dengan alas dan tutup disebut sisi tegak 

seperti ABED, BCFE, dan ACFD. 



  Pemecahan Masalah Matematika   3 - 29 

                        
                         Atap Rumah Adat               UjungAatas Sebuah Tugu 

Gambar 3.44 Benda dengan Bentuk Dasar Limas 
 

Silahkan Anda mencari contoh benda lain yang mempunyai bentuk dasar limas. Lalu 
apa yang dimaksud dengan limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 
sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk 
segitiga yang bertemu pada satu titik puncak.  
 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

  
Gambar 3.45 Limas 
 
  

 
 
 

Lmas  T.ABCDE di samping, sisi ABCDE 

merupakan alas limas dan kelima sisi lain disebut 

sisi tegak. Sisi tegak tersebut adalah TAB, TBC, 

TCD, TDE, dan TAE. Limas diberi nama 

berdasarkan bentuk sisi alasnya, misalnya limas 

segi tiga, limas segi empat, dan seterusnya. Bila sisi 

alas limas mempunyai rusuk dengan panjang yang 

sama maka nama limas ditambahkan kata 

beraturan. Misal limas segitiga beraturan. 
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Kerucut 
Contoh-contoh berikut merupakan benda dengan bentuk dasar bangun ruang 

kerucut yang sering kita temui di sekitar kita. 
 

                
Ujung pensil                    Tumpeng              Gunung Berapi 

Gambar 3.46 Benda dengan Bentuk Dasar Kerucut 
 

Kerucut adalah bentuk khusus dari limas dengan alas berbentuk lingkaran.  

       
Gambar 3.47 Kerucut 
 

Latihan 1        
1. Gambarlah balok ABCD.EFGH, kemudian sebutkan  

a. lima diagonal sisi     b. semua diagonal ruang 
2. Mengapa tabung merupakan bentuk khusus dari prisma ? 
3. Mengapa kerucut merupakan bentuk khusus dari limas ? 

 
Pedoman Jawaban Latihan 

1. Gambar balok : 

             
2. Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma karena semua sifat yang 

dimiliki prisma dimiliki oleh tabung misalnya memiliki sepasang sisi yang 
sejajar yang kongruen, dalam hal ini lingkaran tutup dan alas. Tetapi hal ini 

Kerucut hanya memiliki satu rusuk  

yaitu pertemuan antara  2 sisi, selimut 

kerucut dan sisi alas. 

a. Diagonal sisi : AC, BG, AH , EG, ED 

b. Diagonal ruang : EC, AG, HB, DF 
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tidak berlaku sebaliknya. Tidak semua sifat yang dimiliki tabung harus 
dimiliki prisma.   
 

3. Kerucut merupakan bentuk khusus dari limas, karena semua sifat yang 
dimiliki limas  dimiliki oleh kerucut misalnya memilki satu alas dan satu titik 
sudut puncak.  Tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Tidak semua sifat yang 
dimiliki kerucut harus dimiliki limas.   

 
Rangkuman 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar 
berbentuk  persegi yang kongruen. Bidang pembatas disebut sisi. Pertemuan dua 
sisi disebut rusuk. Titik temu ketiga rusuk disebut titik sudut. Ruas garis yang 
menghubungkan dua titik sudut yang sebidang dan tidak terletak dalam rusuk yang 
sama disebut diagonal sisi. Bidang yang dibatasi oleh dua rusuk berhadapan dan 
dua diagonal sisi yang berhadapan disebut bidang diagonal. Prisma adalah bangun 
ruang yang dibatasi oleh dua sisi berhadapan yang sejajar dan kongruen dan sisi-
sisi lain yang tegak lurus dengan kedua sisi berhadapan tersebut. Tabung 
merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Limas 
adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai 
alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik 
puncak. Kerucut adalah bentuk khusus dari limas dengan alas berbentuk lingkaran. 
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Tes Formatif 2 
 
Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 

terhadap konsep bangun ruang.  
 

1.  Perhatikan gambar kubus di bawah ini!    

             
2. Apakah kubus merupakan bentuk khusus dari balok? Mengapa? 
3. Mengapa diagonal ruang kubus sama panjang? 
4. Buatlah diagram hubungan antar bangun  ruang  

 
 

Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

 Setelah mengerjakan tes formatif 2, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari sub unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda kurang dari 
80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian yang belum 
Anda kuasai dengan baik.   

  
 

 
 
 
 
 
 

a. Sebutkan 3 bidang diagonal  

b. Sebutkan 2 pasang sisi yang sejajar 
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Subunit 3 
 

Geometri Pengukuran 
 

 
etiap benda di sekitar kita selalu memiliki ukuran, baik benda dengan bentuk 
dasar bangun datar maupun bangun ruang. Dari ukuran panjang sisi atau rusuk 

kita dapat menentukan ukuran lain yaitu luas permukaan dan volume pada bangun 
ruang.    

 
Pengertian Luas  
 Luas suatu bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi 1 satuan 
panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Perhatikan gambar di bawah 
ini.  

      
             Gambar 3.48 

 Luas Persegi Panjang 
 
Perhatikan gambar di bawah ini  

   
       Gambar 3.49 Persegi Panjang 
  

Persegi panjang ABCD mempunyai panjang p yaitu sisi terpanjang dari 
persegi panjang dan lebar l yaitu sisi terpendek dari persegi panjang. Luas dari 
persegi panjang adalah : p × l  
Contoh :  Persegi panjang mempunyai panjang 6 cm dan lebar 7 cm . 
 Tentukan luas persegi panjang tersebut! 
Penyelesaian : 

S

Banyaknya persegi yang menutupi persegi 

panjang pada gambar 3.48 adalah 36 buah, maka 

dikatakan luas persegi panjang tersebut 36 satuan 

luas. Berikut ini akan dibahas luas beberapa 

bangun datar.    
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Luas persegi panjang = p × l = 6 cm × 7 cm = 42 cm2  (42 centimeter 
persegi) 

  
Karena persegi merupakan bentuk khusus dari persegi panjang maka luas 

persegi adalah p × l juga. Namun karena keempat sisi persegi sama panjang dan kita 
simbolkan sisi itu sendiri dengan s, maka luas persegi =  s2. 
Contoh :  Diketahui persegi  dengan panjang sisi  5 cm. Tentukan luas persegi 
tersebut! 
Penyelesaian : Luas persegi = 52 cm2 = 25 cm2. 

 
Luas Dan Keliling Segitiga  
 Selanjutnya kita akan membahas tentang luas dan keliling segitiga yang 
sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di bawah 
ini.  

   
 Gambar 3.50 Luas Segigitiga 
 
  
 
 

Selanjutnya BC disebut alas dan AD disebut tinggi. Sehingga secara umum 

luas segitiga adalah 
2
1  alas × tinggi atau bila luas disimbolkan L, panjang alas 

disimbolkan a, dan tinggi disimbolkan t, maka L = 
2
1  a.t.  

Tinggi segitiga sebenarnya adalah jarak antara titik puncak dan alas. Alas 
sendiri secara matematis tidak selalu di bawah, namun suatu sisi yang kita 
definisikan sebagai alas. Titik sudut di depan alas disebut titik puncak segitiga. Jarak 
antara titik puncak dan alas inilah yang kita sebut tinggi,  sehingga tinggi terhadap 

Kita dapat menentukan luas segitiga 

yang diarsir pada gambar di samping.  

Luas segitiga ABC 

=  L . ABD + L. ADC 

= 
2
1
× BD × AD + ½ × DC × AD 

= 
2
1  × AD × (BD + DC) 

= 
2
1  × AD × BC 

= 
2
1  × BC × AD 
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alasnya selalu tegak lurus. Dengan demikian tidak ada masalah saat Anda harus 
menentukan tinggi segitiga tumpul berikut ini. 

 
Gambar 3.51 Segitiga Tumpul 
 

 Untuk menentukan keliling segitiga, Anda cukup menjumlahkan panjang 
seluruh sisi segitiga.  Berikut ini akan disajikan contoh-contoh dalam menentukan 
luas dan keliling segitiga. 
Contoh : Diketahui segitiga berikut. 

 
Gambar 3.52 Segitiga  
   

Tentukan luas segitigatersebut! 

Penyelesaian : Luas = 
2
1  × 18 × 10 cm2 = 90 cm2. 

 
Luas Dan Keliling Jajar Genjang 

Perhatikan gambar jajar genjang berikut ini. 

  
  (i)    (ii) 
   Gambar 3.53 Jajar Genjang 

 Pada jajar genjang di atas, jika kita pindahkan segitiga A ke kanan trapesium 
B, maka akan terjadi bangun seperti gambar (ii). Dengan demikian luas jajar 
genjang di atas adalah alas × tinggi. Untuk keliling jajar genjang didapatkan 
dengan menjumlahkan semua sisinya. 

Tinggi dari segitiga di samping dapat 

ditentukan dengan memperpanjang alas ke 

kiri seperti gambar. Dari gambar, CD adalah 

tinggi dan AB disebut alas  
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Contoh : Perhatikan gambar di bawah ini! Tentukan luas dan keliling jajar genjang 
berikut! 
 
   5 cm  6 cm 
 

    10 cm  
Luas jajar genjang di atas  = 10 × 5 cm2 = 50 cm2 
Keliling jajar genjang   = 2 × 6  cm + 2 × 10  cm = 12 cm + 20 cm  
            = 32 cm 

 
Luas Dan Keliling Belah Ketupat 

Luas dan kelilling belah ketupat dapat kita tentukan dengan memperhatikan 
sifat khas belah ketupat dimana diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. 
Perhatikan gambar berikut. 

                 
                  Gambar 3.54 Belah Ketupat 

Luas belah ketupat di atas adalah  

          4 × Luas segitiga AOB = 4 × 
2
1  × AO × OB 

    = 4 × 
2
1  × 

2
1  AC × 

2
1  BD 

    = 
2
1  × AC × BD 

Secara umum dapat dikatakan luas belah ketupat adalah 
2
1  kali hasil kali kedua 

diagonalnya.  
Sedangkan keliling belah ketupat adalah jumlah panjang semua sisinya. Jika sisi 
belah ketupat s dan karena sisi belah ketupat sama panjang maka keliling belah 
ketupat = 4s. 
 
Contoh :  Sebuah belah ketupat dengan panjang kedua diagonal 16 cm dan 12 cm, 

serta panjang sisinya 10 cm. Tentukan luas dan keliling  belah ketupat 
tersebut! 
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Penyelesaian :  

Luas = 
2
1  × 16 cm × 12 cm = 96 cm2 

Keliling belah ketupat = 4 × 10 cm = 40 cm 
 

Luas Dan Keliling Layang-Layang 
Cara menentukan luas layang-layang ini hampir sama dengan belah ketupat. 

Perhatikan gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 

 
      Gambar 3.55 
    Layang-layang 

 
 
 
Contoh:  Sebuah layang-layang ABCD dengan panjang diagonalnya masing-
 masing 12 cm dan 8 cm. Tentukan luas layang-layang tersebut!  
Penyelesaian :  

Luas = 
2
1  × 12 × 8  cm2 = 48 cm2 

 
Contoh :  Sebuah layang-layang ABCD dengan panjang AB = BC = 6 cm dan 
 CD = AD = 10 cm. Tentukan keliling layang-layang tersebut! 
Peyelesaian : Keliling = (2 × 6 + 2 × 10) cm  = (12 + 20) cm  = 32 cm   

Luas layang-layang PQRS adalah 

2 × Luas segitiga SPR = 2 × 
2
1  × PR × SO 

   = 
2
1  × PR × 2 × SO 

   = 
2
1  × PR × SQ 

Secara umum luas layang-layang adalah setengah 
dari hasil kali kedua diagonalnya. Cara 
menghitung luas layang-layang ini kalau kita 
perhatikan sama dengan cara menghitung luas 
belah ketupat, karena ada kesamaan sifat bahwa 
kedua diagonalnya saling berpotongan tegak 
lurus. 
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Luas Dan Keliling Trapesium 
Luas dan keliling trapesium dapat kita tentukan dengan memotong trapesium 

menjadi dua bangun segitiga melalui salah satu diagonalnya. Luas trapesium adalah 
jumlah luas segitiga masing-masing. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
    Gambar 3. 56 Trapesium 
 
Luas ABCD  = Luas ABD + Luas DCB 

   = 
2
1  × AB ×  DM + 

2
1  × DC × NB 

   = 
2
1  × AB × DM + 

2
1  × DC × DM 

   = 
2
1  × DM × ( AB + DC)  

   = 
2
1  × ( AB + DC) × DM 

Secara umum dapat kita katakan bahwa luas trapesium adalah setengah dari hasil 
kali jumlah dua sisi sejajar dan tingginya. Sedangkan keliling trapesium diperoleh 
dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. 
 
Contoh :  Hitunglah luas dan keliling bangun trapesium berikut ini. 

                    
 
Penyelesaian : 

Luas trapesium di atas adalah 
2
1  × (14  + 6 ) × 3 cm2= 30 cm2 

Keliling trapesium di atas adalah 14 cm + 6 cm + 2 × 5 cm = 30 cm 
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Luas Dan Keliling Lingkaran 
Pada lingkaran perbandingan antara keliling dengan diameter menghasilkan 

bilangan yang tetap yaitu 
7
22  atau dengan nilai pendekatannya, ≈3,14 yang kemudian 

disebut phi atau dalam huruf Yunani ditulis : π.   

Jadi : π=
d
K , sehingga keliling lingkaran (K) = π d = 2π r dengan d adalah panjang 

diameter dan r jari-jari  lingkaran.  
Luas lingkaran dapat ditemukan dengan cara memotong lingkaran dalam juring-
juring sampai tak berhingga banyaknya. Sehingga jika dijajar membentuk persegi 

panjang dengan panjang  
2
1  keliling lingkaran yaitu πr dan lebarnya r. Perhatikan 

gambar di bawah ini !  

            
      Gambar  3.57 Luas Lingkaran 
Contoh :  Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan keliling dan luas 

lingkaran tersebut! 
Penyelesaian : 

Keliling lingkaran  = 2 × 
7
22  × 7 cm = 44 cm 

Luas lingkaran  = 
7
22  × (7 cm)2   = 154 cm2 

 
Pengertian Volume     

            
  Gambar 3.58  
  Kubus Satuan 
 
 
 

Sehingga luas lingkaran sama dengan 

luas persegi panjang di samping yaitu 

πr × r  = π r2   

Volume suatu benda adalah banyaknya kubus 

yang rusuknya 1 satuan panjang yang setara dengan 

isi benda itu. Kubus yang rusuknya 1 satuan panjang 

ini disebut kubus satuan sebagai pembanding terhadap 

benda yang diukur atau dihitung volumenya. Kubus 

satuan pada gambar 3.58 memiliki volume 1 cm3. 
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Volume Dan Luas Permukaan Balok 

                   
 Panjang pada balok menunjukkan banyaknya kubus satuan pada dimensi ini. 
Demikian pula dengan lebar dan tinggi. Sehingga volume balok adalah panjang × 
lebar × tinggi  = p × l × t, jika p menyatakan panjang, l menyatakan lebar, dan t 
menyatakan tinggi. Luas permukaan balok adalah jumlah luas dari seluruh bidang 
sisinya.  

Luas permukaan balok = 2 × p × l + 2 × l × t + 2 × p × t 
          = 2( pl + lt + pt) 

 
Contoh :   Sebuah balok memiliki ukuran 5cm × 4 cm × 8 cm. Tentukan volume dan 

luas permukaannya ! 
Penyelesaian : 

 Volume = 5 × 4 × 8 cm3 = 160 cm3 
 Luas permukaan  = 2 × (5 × 4 + 4 × 8 + 5 × 8 ) cm3 

    = 2 × ( 20 + 32 + 40 ) cm3   
    = 2 × 92 cm3  = 184 cm3 

 

Volume Dan Luas Permukaan Kubus 
Kubus merupakan bentuk khusus dari balok dengan semua rusuknya sama 

panjang sehingga cara menemukan rumusnya berdasarkan cara yang diterapkan pada 
balok. Perhatikan gambar berikut! 

 
Gambar 3.60 Kubus  

 
Contoh :   Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm . Tentukan luas permukaan 
 kubus dan volumenya! 
Penyelesaian : 

Gambar3.59 Balok 

Jika panjang balok r, lebar balok r dan tinggi balok 

r, maka terbentuklah kubus dengan rusuk r. Sehingga  

Volume = r3 dengan r adalah rusuk kubus sedangkan 

luas permukaannya adalah 6 × luas persegi = 6 r2  
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Luas permukaan kubus   = 6 (4)2  cm2   

    = 6 × 16 cm2  
    = 96  cm2 

Volume kubus   = (4)3 cm3 
    = 64 cm3 

 
Volume Dan Luas Permukaan Prisma 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
   Gambar 3.61. Berbagai Bentuk Prisma 
 
Volume prisma segi n ditentukan dengan menghitung luas alas dikalikan 

dengan tinggi prisma. Sedangkan luas permukaan dihitung dengan menjumlahkan 
luas masing-masing sisi prisma. Perlu Anda perhatikan bahwa tinggi prisma adalah 
jarak dua sisi yang sejajar.  

Contoh :  Diketahui prisma berikut ini. Tentukan volume dan luas 
permukaannya! 

         
Penyelesaian:   

Volume prisma di atas = 
2
1  × 6 cm × 8 cm × 15 cm  

            = 360 cm3 

Luas permukaan prisma = 2×
2
1
×6×8 + 6×15 + 8×15 + 10×15 cm2 

     = 48 + 90 + 120 + 150   cm2 
     = 408  cm2 
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Volume Dan Luas Permukaan Tabung 
Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas berbentuk 

lingkaran sehingga cara menentukan luas dan volumenya mengikuti pola prisma. 

 
       Gambar 3.62. Tabung 
 
 
Sedangkan untuk menentukan luasnya, kita buka tabung tertutup tersebut dan 
terbentuklan sebuah persegi dan dua lingkaran seperti gambar berikut. 

              
 Gambar 3.63. Selimut Tabung 
 
Contoh :  Sebuah tabung dengan jari-jari alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas 

permukaan dan volumenya jika π= 3,14 ! 
Penyelesaian : 

Luas permukaan = 2 × 3,14 × 52 + 2 × 3,14 × 5 × 12 
           = 157 + 376,8 
           = 533,8 cm2 
Volume          = 3,14 × 52 × 12 

           = 942 cm3 

 
Volume Dan Luas Permukaan Limas  

Volume dan luas permukaan limas dapat ditentukan melalui volume kubus. 
Untuk lebih jelasnya Anda dapat memperhatikan gambar di bawah ini. 

Jika r adalah jari-jari alas atau tutup tabung dan  

t adalah tinggi tabung maka : 

Volume tabung  = Luas alas × tinggi 

                          = π r 2 t

Panjang persegi panjang pada gambar 3.63 sama 

dengan keliling lingkaran alas, sehingga luas 

permukaan tabung = 

2 π r2 + 2π r t = 2 π r ( r + t ) 
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Gambar 3.64. Kubus 

 
 
 
 
 

Secara umum volume limas adalah 
3
1  × luas alas × tinggi. 

Luas permukaan limas adalah jumlah seluruh sisi limas. Untuk setiap limas sisi 
tegaknya berupa segitiga.   
Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas segitiga pada sisi tegak. 
 
Contoh :   Sebuah limas persegi dengan panjang sisi alas 9 cm dan tinggi 10 cm . 

 Hitunglah volumenya! 
Penyelesaian : 

 Volume limas = 
3
1  × 9 × 9 × 10 cm3 = 270 cm3   

 
Contoh :   Suatu limas persegi dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi pada  sisi 

 tegak adalah 10 cm. Hitunglah luas permukaannya! 
Penyelesaian : 

Luas permukaan  = luas alas + 4 × luas segtiga 

   = 12 × 12 + 4 × 
2
1  × 12 × 10 cm2 

   = 144 + 240 
   = 384 cm2 

   
Volume Dan Luas Permukaan Kerucut 
 Kerucut adalah bentuk khusus dari limas, maka untuk menentukan volume 
dapat menggunakan cara yang digunakan pada limas. 

Dengan membuat semua diagonal ruang pada 
kubus di samping, maka kubus akan terbagi 
menjadi 6 buah limas yang sama besar sehingga 
volumenya sama. Jadi volume satu buah limas 

adalah 
6
1 volume kubus. Jika rusuk kubus s , maka 

volume limas adalah: 

6
1  × luas alas × 2 × tinggi limas  

= 
3
1  × luas alas × tinggi limas  
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Perhatikan gambar di bawah ini  

          
Gambar 3.65. Kerucut 

  Untuk menentukan luas permukaan kerucut kita harus membuka jaring-jaring 
 kerucut seperti di bawah ini. 

 
Gambar 3.66. Jaring-jaring Kerucut 

 
 Jika kerucut dibuka bagian selimutnya akan terlihat sebuah juring lingkaran. 
 Huruf r menyatakan jari-jari alas kerucut dan s disebut garis pelukis maka 
 diperoleh 

        
lingkaran Keliling

busur Panjang
lingkaran Luas

(juring)selimut  Luas
=  

  
s2
r  2

s 
(juring)selimut  Luas

2 π
π

π
=  

s
r 

s 
(juring)selimut  Luas

2 =
π

 

s
rs  kerucut selimut  Luas

2 ×
=
π  

 sr   kerucut selimut  Luas π=  
  
 
 
Contoh :   Sebuah kerucut tingginya 6 cm, jari-jari alas 8 cm dan panjang garis 

 pelukisnya 10 cm. Tentukan volume dan luas permukaan kerucut! 
Penyelesaian : 

Volume = 
3
1  × 3,14 × 82 × 6 = 401,92 cm3 

Alas sebuah kerucut berupa lingkaran sehingga luasnya adalah    

π r2.  Volume kerucut = 
3
1  luas alas × tinggi  

    = 
3
1  π r2 t     dengan π = 

7
22  atau 

3,14  ; r  adalah jari- jari alas dan t adalah tinggi kerucut.     

Jadi luas permukaan kerucut adalah  π r2 + π r s = π r(r + s) 
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Luas permukaan = 3,14 × 8 (8 + 10) = 452,16 cm2 
 

Anda sudah selesai mempelajari sub unit ini mengenai pengukuran 
geometri. Bagaimana Saudara, apakah Anda mengalami kesulitan? Jika ya, ulangi 
kembali memahami konsep tersebut. Jika Anda sudah benar-benar memahaminya, 
silahkan kerjakan latihan berikut untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai 
materi tersebut. 

 
Latihan 

1. Layang-layang dengan panjang diagonal masing-masing 6 cm dan 12 cm.  
Tentukan luas layang-layang tersebut. 

2. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 4 cm dan 
tingginya 9 cm. Tentukan volume limas tersebut!  

3. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas sebesar 7 cm, tinggi 24 cm, dan 
panjang garis pelukis 25 cm. Tentukan volume dan luas permukaan kerucut 
tersebut! 

 
Pedoman Jawaban Latihan 

1. Luas layang-layang dengan panjang diagonal masing-masing 6 cm dan 12 cm 

adalah  
2
1  kali hasil kali kedua diagonal sehingga diperoleh  

        
2
1  × 6 × 12  = 36 cm2  

2. Diketahui sebuah limas dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 4 

cm dan tingginya 9 cm. Volume limas tersebut adalah 
3
1  × Luas alas × tinggi, 

sehingga diperoleh  
3
1  × 4 × 4 × 9 = 48. Jadi volume limas adalah 48 cm3.  

3. Diketahui sebuah kerucut mempunyai jari-jari alas sebesar 7 cm, tinggi 24 cm, 

dan panjang garis pelukis 25 cm. Volume kerucut tersebut adalah 
3
1  πr2t, 

sehingga diperoleh 247
7
22

3
1 2 ×××  = 22 × 7 × 8 = 1232. Jadi volume kerucut 

yang dicari adalah 1232 cm3. 
  

Selanjutnya Anda dapat mempelajari kembali intisari sub bab ini dalam rangkuman 
berikut. 
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Rangkuman 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jika sebuah persegi memiliki panjang sisi s maka luas  persegi = s2 dan    
keliling persegi 4 × s. Jika persegi panjang dengan panjang p dan lebar l maka  
Luas = p × l  dan  Keliling = 2 × ( p + l). Jika segitiga dengan panjang alas a 

dan tinggi t maka Luas = 
2
1  × a × t  dan  Keliling = jumlah panjang semua sisi. 

Jika panjang alas jajar genjang a dan tingginya t maka Luas = a × t  dan  
Keliling = jumlah panjang semua sisi. Jika panjang diagonal belah ketupat 

masing-masing d1 dan d2 maka Luas = 
2
1  × d1 × d2   dan Keliling = jumlah 

panjang semua sisi. Jika panjang diagonal layang-layang masing-masing d1 

dan d2 maka Luas = 
2
1  × d1 × d2  dan  Keliling = jumlah panjang semua sisi. 

Jika panjang sisi sejajar trapesium a dan b serta tingginya t maka Luas =   
(a + b) × t : 2  dan  Keliling = jumlah panjang semua sisi. Jika panjang jari-jari 
lingkaran r maka Luas = π × r2  dan  Keliling = 2 × π × r. Jika kubus memiliki 
panjang rusuk s maka Volume = s3  dan Luas permukaan = 6 s2. 
Jika balok memiliki panjang p , lebar l dan tinggi t maka Volume = p × l × t  
dan Luas permukaan = 2 (p×l + p×t + l×t). Jika prisma segi n (3,4,5,…) 
memilki tinggi t maka Volume = Luas alas × t  dan Luas permukaan = jumlah 
luas semua sisi. Jika sebuah tabung memilki jari-jari alas r dan tinggi t maka 
Volume = π r 2 t dan Luas permukaan =2 π r2 + 2π r t.  Jika sebuah limas segi 

n (3,4,5,…) memiliki tinggi t maka  Volume = 
3
1  × Luas alas × t dan Luas 

permukaan = jumlah luas semua sisi.  Jika sebuah kerucut memilki panjang 

jari-jari alas r, garis pelukis s dan tinggi t maka Volume = 
3
1  π r2 t    dan  Luas 

permukaan =π r2 + π r s = π r(r + s)  dengan π r s adalah luas selimut kerucut 
dan =π r2 adalah luas alas. 
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Tes Formatif 3 
 

     Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap konsep geometri pengukuran. 

1. Perhatikan gambar sebuah bangun yang berbentuk persegipanjang dan 
trapesium berikut ini! Tentukan luas daerah yang diarsir! 

    
2. Keliling sebuah persegi 20 cm. Tentukan luas persegi tersebut! 
3. Sebuah kubus dengan luas permukaan 24 cm2. Tentukan volumenya! 
4. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 7 cm dan tingginya 10 cm. 

Tentukan volume dan luas permukaannya! 
5.  

        
 

Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

 Setelah mengerjakan tes formatif 3, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari materi pada unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda 
kurang dari 80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian 
yang belum Anda kuasai dengan baik.   
  

Sebuah benda terbentuk dari tabung dan 

kerucut. Ukuran benda tampak pada gambar. 

Tentukan luas permukaan tanpa tutup dan alas 

benda tersebut!  

π = 3,14 
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Kunci Tes Formatif 
 
 

Kunci Tes Formatif 1 
 

1. 

.      
2.  Perhatikan gambar !              

         
3.  Perhatikan gambar   !   

      
4.   Perhatikan gambar   ! 

       .          
5. Perhatikan gambar   ! 

             
  
 
 
 

 

a = 90° : 2 = 45° 
b = 180° – 45° – 82° = 180° – 127° = 53° 
x = 90° – 53° = 37° 
y = 180° – 53° = 127° 

y = 90° – 51° = 39° 
x = 70° 

x = 180° – 106° – 48° = 180° – 154° = 26° 
y = x = 26° 
 

x1 = (180° – 100°) : 2 = 40° 
x2 = (180° – 26°) : 2 = 77° 
x = x1 + x2 = 40° + 77= 117° 

x = (180° – 35°) : 2 = 145° : 2 = 72,5 
y = 35° 
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Kunci Tes Formatif 2 
 

1.  Perhatikan gambar   ! 

         
2. Kubus merupakan bentuk khusus dari balok karena dibatasi oleh persegi 

panjang yang sepasang –sepasang kongruen. Dalam keadaan ini persegi 
merupakan bentuk khusus dari persegi panjang. 

3. Diagonal ruang kubus sama panjang karena merupakan sisi miring dari 
 sebuah segitiga siku-siku yang selalu disusun oleh rusuk kubus dan 
 diagonal sisi kubus, sehingga selalu menghasilkan segitiga yang  kongruen. 
4. Diagram hubungan antar bangun  ruang : 

   
 
Kunci Tes Formatif 3 

 
1. Luas daerah yang diarsir  = Luas trapesium + Luas persegi panjang 
     = (15 + 10) × 8 : 2 + 15 × 4 cm2 
     = 100 + 60 cm2  = 60 cm2 
2. Keliling persegi = 4s = 20 cm sehingga s = 5 cm 
 maka luas persegi 52 = 25 cm2 
3. Luas permukaan kubus = 6 s2= 24 maka s2= 24 : 6 = 4   sehingga s = 2 
 Jadi  volume kubus 23 = 8 cm3 

4. Volume tabung = π r 2 t = 107
7
22 2 ×× = 1540 cm3 

 Luas permukaan tabung  =  2 π r2 + 2π r t 

     = 2πr( r +t )= 2 × 
7
22

× 7 × (7 + 10) 

a. 3 bidang diagonal kubus di samping 

 ACGE, DBFH, ABGH 

b. 2 pasang sisi yang sejajar : 

 ADHE &  BCGF dan ABFE & DCGH  
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     = 44 ×17 = 748 cm2 
5. Dari gambar bagian kerucut tersebut panjang jari-jari 6 cm tinggi 8 cm dan 

garis pelukis 10 cm, serta  bagian tabung memiliki tinggi 20 cm dengan jari-
jari 6 cm.  

 Luas permukaan  = Luas selimut kerucut + luas selimut tabung 
    =  π r s + 2π r t= π r (s + 2 t)  cm2 
    = 3,14 × 6 × ( 10 + 2 × 8) cm2 
    = 18,84 × 26 cm2   = 489,84 cm2 
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Glosarium 
 

 
 

Bidang diagonal : Bidang yang dibentuk oleh dua rusuk berhadapan dan dua diagonal    
   sisi yang sejajar 

Diagonal          :  Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sesisi atau    
          serusuk 

Diagonal ruang    :   Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sesisi 
Diagonal sisi       :   Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak serusuk 
Garis pelukis        :   Panjang jari-jari juring lingkaran pembentuk selimut kerucut 
Rusuk                   :   Pertemuan dua sisi pada bangun ruang 
Sisi pada bangun datar :  Ruas garis atau kurva pembatas suatu bangun datar 
Sisi pada bangun ruang :  Bidang pembatas suatu bangun ruang 
 

 
 
 


