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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi dan profesional, maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami Materi Hubungan Antar Satuan Panjang, Berat dan Waktu
di kelas III. Walaupun materi ini diajarkan pada pembelajaran tematik terpadu
di Kelas III tetapi disajikan di Paket Unit Pengukuran karena Materi Hubungan
Antar Satuan Panjang, Berat dan Waktu merupakan materi dasar pada Paket
Unit Pengukuran. Unit ini terbagai dalam tiga materi wajib yaitu: (1) Satuan
Panjang, (2) Satuan Berat dan (3) Satuan Waktu serta dua materi pengayaan
yaitu Materi Satuan Luas dan Materi Satuan Volume. Melalui pembahasan
materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan
untuk mengajarkan materi-materi tersebut kepada peserta didik yang
disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah disusun.
Aktivitas pembelajaran dapat sebagai pedoman bagi guru dalam memfasilitasi
kemampuan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajari materi, unit ini dimuat
kompetensi dasar yang memuat target kompetensi dan indikator pencapaian
kompetensi, aplikasi materi di dunia nyata, soal-soal USBN,

bahan

pembelajaran dan pengembangan penilaian. Pada bagian pengembagan
penilaian terdiri dari pembahasan soal USBN dan pengembangan soal HOTS.
Pada pengebangan soal HOTS guru diharapkan guru dapat mengembangkan
soal HOTS yang sesuai dengan kompetensi yang dipelajari.
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan guru sebagai
contoh untuk memfasilitasi pembelajaran. Bahan bacaan merupakan referensi
yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
mengembangkan kisi-kisi dan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit
ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi
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peserta didik belajar tentang hubugan antar satuan panjang, berat dan waktu
serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Pada Materi Satuan Panjang dibahas tentang satuan panjang dalam Sistem
Internasional, berbagai satuan panjang dan konversi berbagai satuan panjang.
Pada Materi Satuan Berat dibahas tentang satuan berat dalam Sistem
Internasional, berbagai satuan berat dan konversi berbagai satuan berat. Pada
Materi Satuan Waktu dbahas berbagai satuan waktu yang sering digunakan
dalam aplikasi dunia nyata.
Semoga unit ini dapat menjadi bahan referensi, kajian dan diskusi bagi guru
dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih baik di kelas.

14

Unit Pembelajaran
Hubungan Antar Satuan Panjang, Berat, dan Waktu

KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas III
berikut;
Tabel 1 Kompetensi dan Target Kompetensi
No.

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.7

Mendeskripsikan
dan 1. Mendeskripsikan hubungan
menentukan
hubungan
antar satuan baku untuk
antar satuan baku untuk
panjang, berat, dan waktu yang
panjang, berat, dan waktu
umumnya digunakan dalam
yang umumnya digunakan
kehidupapan sehari-hari
dalam kehidupan sehari- 2. Menentukan hubungan antar
hari.
satuan baku untuk panjang,
berat, dan waktu yang umumnya
digunakan dalam kehidupapan
sehari-hari

III

KD KETERAMPILAN
4.7

Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
hubungan antarsatuan
baku untuk panjang,
berat, dan waktu yang
umumnya digunakan
dalam kehidupan seharihari.

1. Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan hubungan
antar satuan baku untuk
panjang, berat, dan waktu yang
umumnya digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

III
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi pada unit ini adalah;
Tabel 2 Kompetensi dan Indikator
IPK PEGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN
KELAS III

IPK Pendukung
3.7.1 Menjelaskan alat yang
digunakan untuk mengukur
satuan panjang, berat dan
waktu

IPK Pendukung
-

IPK Kunci
3.7.2 Menjelaskan satuan panjang
yang umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari
3.7.3 Menentukan hubungan antar
berbagai satuan panjang yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.
3.7.4 Menjelaskan satuan berat yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari
3.7.5 Menentukan hubungan antar
berbagai satuan berat yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.
3.7.6 Menjelaskan satuan waktu yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari
3.7.7 Menentukan hubungan antar
berbagai satuan waktu yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

IPK Kunci
4.7.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan antar satuan
panjang dalam kehidupan
sehari-hari
4.7.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan antar satuan
berat dalam kehidupan seharihari
4.7.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan antar satuan
waktu dalam kehidupan seharihari
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IPK PEGETAHUAN
IPK Pengayaan
3.7.8 Menganalisis hubungan
berbagai satuan panjang dalam
kehidupan sehari-hari
3.7.9 Menganalisis hubungan
berbagai berat panjang dalam
kehidupan sehari-hari
3.7.10 Menganalisis hubungan
berbagai satuan waktu dalam
kehidupan sehari-hari
3.7.11 Menentukan hubungan antar
berbagai satuan luas yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.
3.7.12 Menentukan hubungan antar
berbagai satuan volume yang
umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

IPK KETERAMPILAN
IPK Pengayaan
-
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Satuan Panjang
Perhatikan gambar alat ukur panjang di bawah ini! Tentu

kita pernah

menggunakan alat-alat ukur ini seperti gambar di bawah ini.

Gambar 1 Alat Ukur Panjang

Beberapa alat ukur panjang antara lain rol meter, meteran kain dan penggaris.
Masing-masing alat ukur di atas memiliki fungsi tersendiri. Rol meter biasa di
gunakan dalam bidang pertukangan, misalnya tukang bangunan. Rol meter
sering digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang pintu,
lantai, kayu, dll. Mengapa tukang bagunan menggunakan rol meter bukan
meteran kain atau penggaris? Meteran kain biasanya digunakan oleh penjahit
pakaian untuk mengukur ukuran tubuh seseorang yang akan menjahitkan
pakaian. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis pada buku.
Mengapa alat ukur yang digunakan berbeda? Alat ukur digunakan
berdasarkan fungsi dan ketelitiannya. Rol meter digunakan oleh tukang
bangunan karena rol meter lebih panjang, lebih kaku dan bisa digulung.
Ketelitian pengukuran dengan rollmeter sampai 0,5 mm.

Meteran kain

digunakan oleh penjahit karena meteran kain fleksibel digunakan bisa ditekuk
sehingga lebih mudah digunakan untuk mengukur lingkar badan seseorang.
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Penggaris biasa digunakan oleh pelajar untuk mengukur panjang garis pada
buku.
Satuan yang digunakan dalam mengukur panjang pada rol meter dan meteran
adalah yaitu mm, cm, m, feet atau inch. Satuan dalam mengukur panjang pada
penggaris adalah cm dan inch.
Alat ukur yang lain yang digunakan untuk mengukur dengan ketelitian dapat
mencapai seperseratus milimeter, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup.
Jangka sorong dan mikrometer sekrup adalah sebuah alat ukur yang sangat
presisi dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Jangka sorong dapat melihat dan
mengukur hingga 0,1 mm dan mikrometer dapat melihat dan mengukur benda
dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0.01 mm. Jangka sorong dan
mikrometer skrup banyak digunakan di dalam teknik mesin dan elektro
karena akurasinya yang bagus dalam mengukur ketebalan benda atau
diameter benda yang sangat kecil. Jangka sorong dan mikrometer sekrup ini
digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan dan diameter dari bendabenda yang cukup kecil dan sangat tipis misalnya kertas, rambut, lempeng
baja, aluminium, kertas, seng, diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan masih
banyak lagi. Jangka sorong dan mikrometer skrup dapat di lihat pada gambar
berikut!

Gambar 2 Jangka Sorong dan Mikrometer Skrup
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Selain itu secara tradisional sebagian masyarakat kita ada yang menggunakan
satuan panjang yang lain yaitu jengkal, depa dan hasta untuk menyatakan
ukuran panjang. Apa satuan yang ada di daerahmu untuk menyatakan satuan
panjang?

B. Satuan Berat
Pernahkan Saudara menimbang berat badan? Alat apa yang Saudara
digunakan untuk menimbang berat badan? Alat yang digunakan untuk
mengukur berat badan adalah timbangan. Pernahkah Saudara melihat tukang
emas menimbang emas yang akan dijual ke pembeli? Alat apa yang digunakan?
Untuk menimbang emas mengapa tidak digunakan timbangan yang digunakan
untuk menimbang berat badan? Timbangan yang digunakan untuk
menimbang berat suatu benda tergantung pada

berat benda yang kita

timbang. Emas biasanya menggunakan satuan gram, sedangkan berat badan
menggunakan satuan kilogram. Mengapa untuk menimbang emas yang
beratnya hanya 5 sampai 20 gram tidak tepat menggunakan timbangan untuk
menimbang berat badan?
Bermacam-macam timbangan dapat dilihat pada gambar berikut;

Gambar 3 Berbagai Macam Timbangan

Berbagai macam timbangan pada gambar 3 diatas digunakan sesuai dengan
kebutuhan dan akurasi tertentu.
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Gambar 4 Berbagai Fungsi Timbangan

C. Satuan Waktu
Tentu kita tidak asing lagi dengan benda yang bernama jam. Jam bermacammacam sesuai dengan kegunaannya. Berbagai macam jam yang sering kita
jumpai diantaranya jam tangan dan jam dinding. Apa fungsi jam? Fungsi utama
jam adalah untuk melihat waktu. Tingkat akurasi jam juga bermacam-macam.
Jam tangan atau jam dinding manual (menggunakan jarum) tingkat akurasinya
adalah menit. Jam tangan dan jam dinding digital (menggunakan tenaga
listrik) akurasinya lebih detil hingga detik.

Gambar 5 Berbagai Jenis Jam

Pada saat ini kita sangat tergantung pada alat pengukur waktu. Supaya kita
tidak terlambat ke sekolah atau ketempat kerja kita menggunakan jam sebagai
alat ukur. Bagi umat Islam waktu sangat penting untuk menandai waktu salat,
waktu imsak dan waktu berbuka puasa.

21

Selain satuan waktu yang jam, menit dan detik yang dijelaskan di atas. Kita
mengenal satuan waktu yang lain yang sering kita jumpai dalam kehidupan
sehari-hari yaitu hari, bulan dan tahun.

SOAL-SOAL USBN

A. Satuan Panjang
Materi hubungan antar satuan baku baik panjang, berat maupun waktu
merupakan salah satu materi esensial pada Mata Pelajaran Matematika di
jenjang Sekolah Dasar, karena materi ini merupakan materi dasar untuk
melanjutkan ke materi selanjutnya. Pada soal USBN banyak sekali kita jumpai
materi tentang hubungan satuan panjang. Berikut beberapa soal USBN dengan
materi hubungan antar satuan panjang.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara
akan mengembangkan soal lain pada materi hubungan antar satuan panjang.
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016
No.
16

Soal
Panjang selang milik Pak Sopo adalah 3,6 m, dipotong 20 cm. Sisa panjang
selang Pak Topo setelah dipotong adalah ....
A.
B.
C.
D.

320 cm
330 cm
340 cm
360 cm

Identifikasi
Level
Kognitif
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:

L2 (Aplikasi)

Unit Pembelajaran
Hubungan Antar Satuan Panjang, Berat, dan Waktu

3.7.2

Menentukan hubungan antar berbagai satuan panjang
yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Selang yang panjangnya 3,6 m dan dipotong 20 cm

Ditanyakan

:

Sisa panjang pipa

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan panjang

4.7.1

2. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.
14

Soal
Anisa akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik bis sejauh 17,5 km,
kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 m setelah itu berjalan kaki
sejauh 1.200 dam. Jarak rumah Anisa ke rumah nenek adalah ....
A.
B.
C.
D.

9.870 m
26.700 m
37.500 m
195.000 m

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.7.2 Menentukan hubungan antar berbagai satuan panjang
yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Diketahui

:

Jarak dalam satuan kilometer, meter dan deka meter

Ditanyakan

:

Jarak

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan panjang

4.7.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari

23

3. Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
17

Soal
Pak Anton mempunyai tiga potong kayu, dua potong kayu mempunyai
ukuran panjang yang sama yaitu 3,78 m. satu potong yang lain mempunyai
ukuran 66 cm lebih panjang dari ukuran kayu yang lain. Pak Anton
menyambung ketiga kayu dengan cara menghimpitkan ujung kedua kayu.
panjang setiap ujung kayu dihimpitkan sama. panjang hasil penyambungan
ketiga kayu 11,28 m. panjang setiap ujung kayu yang dihimpitkan adalah .....
dm.
A. 7,2
B. 3,6
C. 2,4
D. 1,8

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.7.2 Menentukan hubungan antar berbagai satuan panjang
yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Diketahui

:

Jarak dalam satuan kilometer, meter dan deka meter

Ditanyakan

:

Jarak

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan panjang

4.7.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari

B. Satuan Berat
1. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.

Soal

15

Pak Ade memiliki dua lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton padi
dan lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal padi dari
panen tersebut dijual. Hasil penen Pak Ade yang belum terjual adalah ....
A. 1.600 kg
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B. 1.800 kg
C. 3.200 kg
D. 6.800 kg
Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

:

3.7.4 Menentukan hubungan antar berbagai satuan berat yang
umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan berat dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Padi dalam dalam berbagai satuan berat (ton dan kuintal) dan
dijual beberapa kuintal

Ditanyakan

:

Sisa padi dalam kuintal

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan berat

2. Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
19

Soal
Sebuah gudang penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton beras.
keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal beras dibagikan kepada masyarakat.
kemudian untuk menambah persediaan beras,pengelola membeli lagi 490 kg
beras. berapa kuintal persediaan beras dalam gudang sekarang?
A. 12,1 kuintal
B. 12,7 kuintal
C. 13,6 kuintal
D. 27,1 kuintal

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

:

3.7.4 Menentukan hubungan antar berbagai satuan berat yang
umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
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4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan berat dalam kehidupan sehari-hari
Diketahui

:

Persediaan beras 1,5 ton, 7,2 kuintal dibagi ke masyarakat,
membeli kembali beras 490 kg

Ditanyakan

:

Persediaan beras dalam gudang

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan berat

3. Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
32

Soal
Separuh hasil panen padi Pak Andi ada 5,2 kuintal. Tiga perempat bagian dari
hasil panen pak andi dijual dan 10% diberikan kepada kerabatnya. Selebihnya
disimpan dalam 6 kurang dengan berat sama. Berapa kuintal berat tiap
karung?

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

:

3.7.4 Menentukan hubungan antar berbagai satuan berat yang
umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan berat dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Hasil panen padi Pak Andi setelah di jual dan diberikan kepada
kerabatnya di simpan kedalam 6 karung.

Ditanyakan

:

Berat padi Pak Andi tiap karung.

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan berat
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C. Satuan Waktu
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016
No.
17

Soal
SD Tunas Bangsa berusia 5 abad kurang 2 tahun sedangkan SD Harapan
Jaya 2 dasawarsa lebih 3 tahun. Selisih usia ke dua SD tersebut adalah....
A. 10 tahun
B. 15 tahun
C. 20 tahun
D. 23 tahun

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Usia SD Tunas 5 abad kurang 2 tahun dan usia SD SD Harapan
Jaya 2 dasawarsa lebih 3 tahun

Ditanyakan

:

Selisih usia kedua SD tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan waktu

3.7.6 Menentukan hubungan antar berbagai satuan waktu
yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari

2. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.
16

Soal
Satu windu lalu, usia Bu Tuti 38 tahun. Usia Bu Tuti dua dasawarsa yang
akan datang adalah ....
A. 48 tahun
B. 50 tahun
C. 58 tahun
D. 66 tahun
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Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Usia Bu Tuti satu windu yang lalu

Ditanyakan

:

Usia Bu Tuti dua dasawarsa yang akan datang

Materi yang
dibutuhkan

:

Hubungan antar satuan waktu

3.7.6 Menentukan hubungan antar berbagai satuan waktu
yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
4.7.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan antar
satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1 Satuan Panjang
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:
1.
2.

Menjelaskan satuan panjang yang umum digunakan dalam kehidupan
sehari-hari
Menentukan hubungan antar berbagai satuan panjang yang umum
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

:70 Menit.

Model pembelajaran

: Pembelajaran Berbasis Masalah

Apa yang Saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
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Alat

: meteran panjang

Gambar 6 Alat Pembelajaran (Meteran)

Bahan

: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3. Menyiapkan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik
berhubungan dengan satuan panjang.
Permasalahan yang diajukan adalah;
Masing-masing kelompok mengukur tinggi badan seluruh siswa di dalam
kelas dengan meteran panjang kemudian mencatat hasil pengukuran pada
LKPD yang telah disediakan. Bagaimana hasil pengukuran yang dilakukan
bila dituangkan dalam satuan meter dan sentimeter?
4. Membimbing peserta didik dalam melakukan pembelajaran dengan
langkah-langkah sebagai berikut;
No

Aktivitas

1.

Guru menjelaskan tujuan permasalahan, alat yang digunakan, langkahlangkah melakukan penyelesaian masalah dan pelaporan hasil
pemecahan masalah.
Mengorganisasi siswa untuk memecahkan masalah. Pada kegiatan ini
guru membantu siswa mengorganisir dan menemukan masalah yang
diajukan dan merumuskan dengan cara apa masalah ini akan
diselesaikan.
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada kegiatan ini
guru siswa melakukan pengukuran sesuai dengan kemampuan
berpikirnya. Guru mengikuti cara yang dilakukan oleh siswa dalam
mecahkan masalah. Biarkan pemecahan masalah bisa berbeda dengan
kelompok lainnya.

2.

3
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4
5

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada kegiatan ini siswa
memaparkan, memperagakan dan menjelaskan hasil pemecahan
masalah yang dilakukan.
Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan
siswa mendiskusikan hasil pemecahan masalah dan menemukan
penyelesaian masalah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah
yang diajukan.

Aktivitas pada kegiatan ini merupakan contoh aktivitas yang dapat
dilakukan pada proses pembelajaran. Guru dapat mengembangka aktivitas
lain yang sesuai dengan peserta didik dan sarana yang tersedia di sekolah.

Aktivitas 2 Satuan Berat
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:
a. Menjelaskan satuan berat yang umum digunakan dalam kehidupan seharihari
b. Menentukan hubungan antar berbagai satuan berat

yang umum

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

:70 Menit.

Model pembelajaran

: Pembelajaran Berbasis Masalah

Apa yang Saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
Alat

: timbangan badan

Gambar 7 Alat Pembelajaran (Timbangan Badan)
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Bahan

: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

3. Menyiapkan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik
berhubungan dengan satuan berat.
Permasalahan yang diajukan adalah;
Masing-masing kelompok menimbang berat badan seluruh siswa di
kelompoknya kemudian mencatat hasil pengukuran pada LKPD yang
telah disediakan.

Bagaimana hasil penimbangan yang dilakukan bila

dituangkan dalam satuan kilogram, ons dan gram?
4. Membimbing peserta didik dalam melakukan pembelajaran dengan
langkah-langkah sebagai berikut;
No

Aktivitas

1.

Guru menjelaskan tujuan permasalahan, alat yang digunakan, langkahlangkah melakukan penyelesaian masalah dan pelaporan hasil
pemecahan masalah.
Mengorganisasi siswa untuk memecahkan masalah. Pada kegiatan ini
guru membantu siswa mengorganisir dan menemukan masalah yang
diajukan dan merumuskan dengan cara apa masalah ini akan
diselesaikan.
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada kegiatan ini
guru siswa melakukan pengukuran sesuai dengan kemampuan
berpikirnya. Guru mengikuti cara yang dilakukan oleh siswa dalam
mecahkan masalah. Biarkan pemecahan masalah bisa berbeda dengan
kelompok lainnya.

2.

3

4
5

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada kegiatan ini siswa
memaparkan, memperagakan dan menjelaskan hasil pemecahan
masalah yang dilakukan.
Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan
siswa mendiskusikan hasil pemecahan masalah dan menemukan
penyelesaian masalah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah
yang diajukan.

Aktivitas pada kegiatan ini merupakan contoh aktivitas yang dapat
dilakukan pada proses pembelajaran. Guru dapat mengembangka aktivitas
lain yang sesuai dengan peserta didik dan sarana yang tersedia di sekolah.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 : Kesetaraan Pengukuran Satuan
Panjang
LKPD 1 : Kesetaraan Pengukuran Satuan Panjang
Tujuan

:

Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Petunjuk Kerja

:
:
:

1. Menjelaskan satuan panjang yang umum
digunakan dalam kehidupan sehari-hari
2. Menentukan hubungan antar berbagai
satuan panjang yang umum digunakan
dalam kehidupan sehari-hari.

Matematika
70 menit
Perhatikan dengan seksama masalah yang
disajikan pada LKPD kemudian lengkapilah
pertanyaan yang terdapat pada LKPD sesuai
dengan aktivitas yang kamu lakukan.
Lakukanlah hal-hal berikut!
1. Ukurlah tinggi badan seluruh teman dikelompokmu.
2. Catatlah hasil pengukuran yang kamu peroleh dalam satuan meter dan
sentimeter.
3. Presentasikan hasil pengukuran yang kamu lakukan di depan kelompok lain
4. Buat kesimpulan hasil penyetaraan dari satuan meter ke satuan sentimeter
atau sebaliknya.
Hasil Pengukuran Tinggi Badan
No

Nama
Dalam meter (m)

1
2
3
4
5
6

Kesimpulan :
1 meter (m)

= .......... sentimeter (cm)

1 sentimeter (cm)

= ........... meter (m)

32

Dalam sentimeter (cm)
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 : Kesetaraan Pengukuran Satuan
Berat
LKPD 2 : Kesetaraan Pengukuran Satuan Berat
Tujuan

:

Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Petunjuk Kerja

:
:
:

1. Menjelaskan satuan berat yang umum
digunakan dalam kehidupan sehari-hari
2. Menentukan hubungan antar berbagai
satuan berat yang umum digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

Matematika
70 menit
Perhatikan dengan seksama masalah yang
disajikan pada LKPD kemudian lengkapilah
pertanyaan yang terdapat pada LKPD sesuai
dengan aktivitas yang kamu lakukan.
Lakukanlah hal-hal berikut!
1. Ukurlah berat badan seluruh teman dikelompokmu.
2. Catatlah hasil pengukuran yang kamu peroleh dalam satuan kilogram dan
gram.
3. Presentasikan hasil pengukuran yang kamu lakukan di depan kelompok lain
4. Buat kesimpulan hasil penyetaraan dari satuan meter ke satuan sentimeter
atau sebaliknya.
5. Lakukan kegiatan dengan gembira
Hasil Pengukuran Berat Badan
No

Nama
Dalam kilogram
(kg)

Dalam ons

Dalam gram
(gr)

1
2
3
4
5
6

Kesimpulan :
1 kilogram (kg)

= .......... gram (gr)

1 kilogram (kg)

= ........... ons

1 gram (gr)

= ........... kilogram (gr)
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C. Bahan Bacaan
Bahan bacaaan pada unit ini terdiri dari Bahan Bacaan Satuan Panjang, Satuan
Berat, Satuan Waktu, Satuan Luas dan Satuan Volume. Materi Satuan Panjang,
Satuan Berat dan Satuan Waktu merupakan materi wajib untuk kelas III sesuai
dengan Kompetensi Dasar, sedangkan materi Satuan Luas dan Satuan dan
Satuan Volume merupakan materi pengayaan. Bahan bacaan merupakan
rujukan bagi guru dan siswa

untuk

menjawab soal-soal USBN,

mengembangkan aktivitas pembelajaran dan pengembangan soal berorientasi
HOTS.

Satuan Panjang
Satuan panjang dalam Sistem Internasional (SI) adalah meter. Satuan Sistem
Internasional merupakan satuan umum yang digunakan dan telah melalui
persetujuan internasional. Hampir semua negara di dunia menggunakan
satuan meter dan turunannya dalam pengukuran. Turunan dari satuan meter
mulai dari satuan terbesar adalah kilometer (km), hektometer (hm),
dekameter (dam), desimeter (dm), sentimeter (cm) dan milimeter (mm).
Konversi satuan di atas ke dalam satuan meter adalah sebagai berikut;
1 km

= 1000 m

1 hm

= 100 m

1 dam = 10 m
1 dm

= 0,1 m

1 cm

= 0,01 m

1 mm

= 0,001 m

Untuk memudahkan dalam dalam mengingat satuan panjang dan melakukan
konversi, maka dibuat tangga konversi seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 8 Tangga Konversi Satuan Panjang

Terdapat 7 satuan dari ukuran terbesar hingga ukuran terkecil. Untuk
mengonversikan ke satuan yang lebih kecil yaitu dengan menuruni tangga,
setiap turun satu tangga dikalikan dengan nilai 10. Sedangkan untuk
mengkonversi ke satuan yang lebih besar yaitu dengan menaiki tangga, maka
setiap naik satu tangga harus dibagi dengan nilai 10.
Selain satuan di atas untuk menentukan panjang, kita mengenal satuan lain
yang sering digunakan yaitu; mil, yard, kaki dan inci. Konversi masing-masing
satuan ini adalah;
1 mil = 1609,344 meter
1 mil = 5280 kaki
1 mil = 1760 yard
1 yard = 0,9144 meter
1 yard = 3 kaki
1 inci = 2,54 cm
1 kaki = 0,3048 meter
Bisakah Saudara menjelaskan kapan satuan waktu itu digunakan?
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Satuan Berat
Satuan berat dalam Sistem Internasional (SI) adalah gram.

Turunan dari

satuan gram mulai dari satuan terbesar adalah kilogram (kg), hektogram (hg),
dekagram (dag), desigram (dg), sentigram (cg) dan miligram (mg). Konversi
satuan di atas ke dalam satuan meter adalah sebagai berikut;
1 kg

= 1000 g

1 hg

= 100 g

1 dag = 10 g
1 dg

= 0,1 g

1 cg

= 0,01 g

1 mg = 0,001 g
Untuk memudahkan dalam dalam mengingat satuan berat dan melakukan
konversi, maka dibuat tangga konversi seperti gambar di bawah ini.

Gambar 9 Tangga Konversi Satuan Berat

Selain satuan di atas untuk menentukan panjang, kita mengenal satuan
lain yang sering digunakan yaitu; ton, kuintal, ons, dan pon. Konversi
masing-masing satuan ini adalah;
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1 ton

= 1.000 kg

1 kuintal = 100 kg
1 ton

= 10 kuintal

1 kg

= 10 ons

1 kg

= 2 pon

1 pon

= 5 ons

1 ons

= 100 gram

Satuan Waktu
Satuan waktu dalam Sistem Internasional (SI) adalah sekon atau detik.
Turunan dari satuan waktu adalah menit, detik dan jam. Satuan waktu yang
lebih besar adalah hari, minggu bulan dan tahun. Satuan waktu yang lebih
besar dari satu tahun diantaranya adalah lustrum, windu, dasawarsa, dekade,
abad dan milenium.
Konversi satuan waktu selengkapnya disajikan pada tabel berikut;
Tabel 3 Tabel Konversi Satuan Waktu

1 menit

60 detik

1 jam

60 menit

1 jam

3600 detik

1 hari

24 jam

1 minggu

7 hari

1 bulan

30 hari

1 tahun

12 bulan

1 tahun

365 atau 366 hari

1 lustrum

5 tahun

1 windu

8 tahun

1 dasawarsa

10 tahun

1 dekade

10 tahun
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1 abad

100 tahun

1 milenium

1000 tahun

Berkaitan dengan jumlah hari dalam satu bulan, dapat dilihat pada tabel
berikut!
Tabel 4 Jumlah Hari dalam Satu Bulan

Januari

31 hari

Pebruari

28 atau 29 hari

Maret

31 hari

April

30 hari

Mei

31 hari

Juni

30 hari

Juli

31 hari

Agustus

31 hari

September

30 hari

Oktober

31 hari

Nopember

30 hari

Desember

31 hari

Pada bulan Pebruari, setiap 4 tahun sekali jumlah hari pada bulan tersebut
berjumlah 29 hari. Tahun yang memuat 29 hari pada bulan tersebut disebut
tahun kabisat. Tahun kabisat ditandai dengan bilangan tahun yang dapat
dibagi 4. Contohnya tahun 2016, 2012, 2008, 2004, 2000, 1996, dan
seter1usnya. Dengan adanya tambahan 1 hari pada bulan Pebruari sehingga
jumlah hari pada tahun kabisat berjumlah 366 hari. Sedangkan pada tahun
biasa berjumlah 365 hari.
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Satuan Luas (Pengayaan)
Satuan luas dalam Sistem Internasional adalah 𝑚2 (dibaca meter persegi).
Satuan luas lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah
hektare dan are.
Untuk memudahkan dalam dalam mengingat satuan luas dan melakukan
konversi, maka dibuat tangga konversi seperti gambar di bawah ini.

Gambar 10 Tangga Konversi Satuan Luas

Berbeda dengan konversi satuan panjang dan satuan berat, untuk konversi
satuan luas setiap naik satu anak tangga dibagi 100 dan setiap turun satu anak
tangga dikali 100. Mengapa demikian?
Selain satuan di atas untuk menentukan satuan luas, kita mengenal satuan lain
yang sering digunakan yaitu hektar, rante dan are.
Hektare (disingkat ha) adalah satuan luas yang telah diterima sebagai satuan
2

internasional atau SI dalam sistem metrik. 1 ha sama dengan 1 ℎ𝑚 atau 100
a (are) atau 10000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) atau 100 x 100 m dan telah
digunakan sebagai satuan yang standar dari suatu luas wilayah tanah. Are
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(disingkat a) adalah satuan unit untuk luas area yang sering digunakan untuk
pengukuran luas tanah atau wilayah.
Selain hektare satuan luas yang lain adalah are. Are umum digunakan di
negara seperti Indonesia, India, Perancis, Portugis, Slovakia, Serbia,
Chekoslovakia, Polandia, Belanda, dan negara berbahasa Jerman. 1 Are adalah
sama dengan 100 m2 (seratus meter persegi) atau 10 m x 10 m.
Konversi dari satuan hektare dan are adalah;
1 ha

= 1 ℎ𝑚2

1 ha

= 100 are

1 ha

= 10000 𝑚2

1 are = 100 𝑚2
1 are = 1 𝑑𝑎𝑚2

Satuan Volume (Pengayaan)
Arti volume dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah isi atau
besarnya benda dalam ruang. Satuan volume dalam Sistem Internasional
adalah 𝑚3 (dbaca meter kubik).
Untuk memudahkan dalam dalam mengingat satuan volume dan melakukan
konversi, maka dibuat tangga konversi seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 11 Tanggak Konversi Satuan Volume

Berbeda dengan konversi satuan panjang dan satuan berat, untuk konversi
satuan volume setiap naik satu anak tangga dibagi 1000 dan setiap turun satu
anak tangga dikali 1000. Mengapa demikian?
Satuan volume yang lain yang sering digunakan adalah liter (disingkat dengan
l ), sentimeter kubik (disingkat dengan cc) dan galon. Satuan liter banyak
digunakan untuk mengukur volume benda cair seperti air, minyak dan benda
cair yang lain.

Bahan bakar minyak di SPBU diukur dengan satuan liter.

Sedangkan satuan sentimeter kubik (cc) banyak digunakan untuk mengukur
benda cair yang ukurannya sedikit misalnya obat. Dosis obat biasanya diukur
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dalam ukuran cc. Satuan volume yang lain adalah galon dan barel. Pernahkan
Saudara mendengar satuan ini? Kapan satuan galon dan barel digunakan?
Perhatikan gambar 11 di atas, konversi dari satuan liter dan sentimeter kubik
adalah;
1 liter = 1 𝑑𝑚3
1 cc

= 1 𝑐𝑚3

1 cc

= 1 ml

Bagaimanakah konversi galon dan barel?
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Pada bagian ini akan dibahas soal-soal USBN yang telah disampaikan pada
bagian Soal USBN. Pembahasan soal ini merupakan penerapan teori yang telah
dipelajari

pada bagian Bahan Pembelajaran

di materi sebelumnya.

Pembahasan soal ini diurutkan sesuai dengan urutan soal pada bagian Soal
USBN.
1. Soal USBN Tahun 2016 No. 16
Panjang selang milik Pak Sopo adalah 3,6 m, dipotong 20 cm. Sisa panjang
selang Pak Topo setelah dipotong adalah ....
A. 320 cm
B. 330 cm
C. 340 cm
D. 360 cm
Pembahasan
Diketahui selang Pak Topo 3,6 m = 360 cm dipotong 20 cm.
Sisa selang
= 3,6 m - 20 cm
= 360 cm - 20 cm
= 340 cm
Untuk menjawab soal ini peserta didik memahami konversi dari satuan
meter ke sentimeter atau sebaliknya.
2. Soal USBN 2017 No. 14
Anisa akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik bis sejauh 17,5 km,
kemudian naik angkutan kota sejauh 8.000 m setelah itu berjalan kaki
sejauh 1.200 dam. Jarak rumah Anisa ke rumah nenek adalah ....
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A. 9.870 m
B. 26.700 m
C. 37.500 m
D. 195.000 m
Pembahasan
Perjalanan Anisa:
Naik bis

= 17,5 km
= 17,5 x 1000 m
= 17.000 m

Naik angkutan kota = 8000 m
Berjalan kali

= 1.200 dam
= 1.200 x 10 m
= 12.000 m

Jarak rumah Anisa ke rumah nenek

= 17.500 m+8.000 m+12.000 m
= 37.500 m

Untuk menjawab soal ini peserta didik harus memahami konvesi satuan
panjang yaitu dari kilometer ke meter dan dari dekameter ke meter.
3. Soal USBN Tahun 2018 No. 17
Pak Anton mempunyai tiga potong kayu, dua potong kayu mempunyai
ukuran panjang yang sama yaitu 3,78 m. Satu potong yang lain mempunyai
ukuran 66 cm lebih panjang dari ukuran kayu yang lain. Pak Anton
menyambung ketiga kayu dengan cara menghimpitkan ujung kedua kayu.
Panjang setiap ujung kayu dihimpitkan sama. Panjang hasil penyambungan
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ketiga kayu 11,28 m. panjang setiap ujung kayu yang dihimpitkan adalah .....
dm.
A. 7,2
B. 3,6
C. 2,4
D. 1,8
Pembahasan
Tiga potong kayu yang dimilik Pak Anton berukuran 3,78 m, 3, 78 m dan
3,78 m + 66 cm.
Panjang seluruh kayu Pak Anton sebelum disambung adalah
= 378 𝑐𝑚 + 378 𝑐𝑚 + 378 𝑐𝑚 + 66 𝑐𝑚
= 1200 𝑐𝑚
= 12 𝑚
Panjang kayu hasil penyambungan = 11,28 m
Jadi selisih panjang seluruh kayu dengan kayu hasil penyabungan
= 12 𝑚 − 11,28 𝑚
= 0,72 𝑚
= 72 𝑐𝑚

Gambar 12 Sketsa Kayu
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Dengan memperhatikan sketsa gambar di atas, maka panjang setiap ujung
kayu yang dihimpitkan
=

72 𝑐𝑚
4

= 18 𝑐𝑚 (Mengapa dibagi 4?)

= 1,8 𝑑𝑚.
Untuk menyelesaikan soal ini peserta didik harus memahami dengan baik
permasalahan yang diajukan pada soal.
4. Soal USBN Tahun 2017 No. 15
Pak Ade memiliki dua lahan sawah. Lahan pertama menghasilkan 2,4 ton
padi dan lahan kedua menghasilkan 18 kuintal padi. Sebanyak 26 kuintal
padi dari panen tersebut dijual. Hasil penen Pak Ade yang belum terjual
adalah ....
A. 1.600 kg
B. 1.800 kg
C. 3.200 kg
D. 6.800 kg
Pembahasan
Hasil panen yang belum terjual
= 2,4 ton + 18 kuintal - 26 kuintal
= 24 kuintal + 18 kuintal - 26 kuintal
= 16 kuintal
= 1.600 kg
Untuk menjawab soal ini peserta didik harus menguasai konversi satuan
berat yaitu konversi dari satuan ton ke kilogram dan dari kuintal ke
kilogram.
5. Soal USBN Tahun 2018 No. 19
Sebuah gudang penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton beras.
keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal beras dibagikan kepada
masyarakat. kemudian untuk menambah persediaan beras, pengelola
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membeli lagi 490 kg beras. berapa kuintal persediaan beras dalam gudang
sekarang?
A. 12,1 kuintal
B. 12,7 kuintal
C. 13,6 kuintal
D. 27,1 kuintal
Pembahasan
Persediaan beras dalam gudang
= 1,5 ton - 7,2 kuintal + 490 kg
= 15 kuintal - 7,2 kuintal + 4,9 kuintal
= 7,8 kuintal + 4,9 kuintal
= 12,7 kuintal
6. Soal USBN Tahun 2018 No. 32
Separuh hasil panen padi Pak Andi ada 5,2 kuintal. Tiga perempat bagian
dari hasil panen pak andi dijual dan 10% diberikan kepada kerabatnya.
Selebihnya disimpan dalam 6 karung dengan berat sama. Berapa kuintal
berat tiap karung?
Pembahasan
Panen pak andi = 2 x 5,2 = 10,4 kuintal (mengapa dikali 2?)
3

Dijual = x 10,4 = 7,8 kuintal
4

Diberikan kerabat = 10% x 10,4 = 1,04 kuintal
Jadi berat tiap karung =

10,4−7,8−1,04
6

= 0,26 kuintal

7. Soal USBN Tahun 2016 No. 17
SD Tunas Bangsa berusia 5 abad kurang 2 tahun sedangkan SD Harapan
Jaya 2 dasawarsa lebih 3 tahun. Selisih usia ke dua SD tersebut adalah....
A. 10 tahun
B. 15 tahun
C. 20 tahun
D. 23 tahun
Pembahasan
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SD Tunas Bangsa:
5 abad = 500 thn
500 thn - 2 thn = 498 thn.
SD Harapan Jaya:
2 dasawarsa = 20 tahun
20 + 3 = 23 tahun.
498 tahun - 23 tahun = 475 tahun.
Jadi, selisih antara kedua sekolah tersebut adalah 475 tahun. Jawaban tidak
ada.
8. Soal USBN Tahun 2017 No. 16
Satu windu lalu, usia Bu Tuti 38 tahun. Usia Bu Tuti dua dasawarsa yang
akan datang adalah ....
A. 48 tahun
B. 50 tahun
C. 58 tahun
D. 66 tahun
Pembahasan
1 windu = 8 tahun
Usia Bu Tuti saat ini = 38 tahun + 8 tahun = 46 tahun
1 dasawarsa = 10 tahun
Jadi usia Bu Tuti 2 dasawarsa yang akan datang = 46 tahun + 20 tahun=66
tahun

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan instrumen
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir
tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat
(recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan
pengolahan (recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur
kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan
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menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang
berbeda-beda, 4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah,
dan 5) menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soalsoal yang berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal
recall.
Anderson & Krathwohl mengklasifikasi dimensi proses kognitif sebagai
berikut.
Mencipta

Mengkreasi ide/gagasan sendiri
Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi,
mengembangkan,
menulis, memformulasikan.

Evaluasi
HOTS

Mengambil keputusan sendiri
Kata Kerja: evaluasi, menilai, menyanggah,
memutuskan, memilih, mendukung.

Analisis

Menspesifikasi aspek-aspek/elemen
Kata kerja: membandingkan, memeriksa,
menguji, mengkritisi,
menguji.

MOTS

Aplikasi

Menggunakan informasi pada domain
berbeda Kata kerja: Menggunakan,
mendemostrasikan, mengilustrasikan,
mengoperasikan

Pemahaman

Menjelaskan ide atau konsep
Kata kerja: menjelaskan,
mengklasifikasikan, menerima,
melaporkan

Pengetahuan Mengingat kembali
LOTS

Kata kerja: mengingat,
mendaftar,mengulang, menirukan

Anderson dalam (Kemdikbud, 2015)
Beberapa soal HOTS pada unit ini adalah;
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Kisi-kisi Soal
KISI-KISI UJIAN SOAL HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 15 menit
: 3 Soal
: 2019/2020

Kompetensi yang
diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

Menentukan
hubungan satuan
waktu yang sering
digunakan dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran

Satuan
Waktu

Diberikan
cerita bahwa
pada hari ini
adalah Hari
Jumat, siswa
dapat
menentukan
pada hari apa
500 hari
kemudian

1

Penalaran

Uraian

2

Menentukan
hubungan satuan
waktu yang sering
digunakan dalam
kehidupan seharihari

Pengukuran

Satuan
Waktu

Diberikan
waktu
berangkat
pesawat dari
Bandara
Soekarno Hatta
dan waktu tiba
di Bandara I
Gusti Ngurah
Rai Denpasar
peserta didik
dapat
menentukan
lama
penerbangan
dari Bandara
Soekarno Hatta
ke Bandara I
Gusti Ngurah
Rai Denpasar.

2

Penalaran

Uraian
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Kartu Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: III

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:Mahmun Zulkifli

KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan dan
menentukan hubungan antar
satuan baku untuk panjang,
berat, dan waktu yang
umumnya digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

Pada hari ini adalah Hari Jumat, SD Negeri 02
akan mengadakan kegiatan Pentas Seni 150
hari kemudian. Tentukanlah pada hari apa SD
02 akan mengadakan kegiatan Pentas Seni.
Jelaskan jawabanmu!

LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Satuan Waktu

INDIKATOR SOAL
Diberikan cerita bahwa pada hari
ini adalah Hari Jumat, siswa dapat
menentukan pada hari apa 150
hari kemudian
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: III

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:Mahmun Zulkifli

KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan dan
menentukan hubungan antar
satuan baku untuk panjang,
berat, dan waktu yang
umumnya digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
2

Pak Sandi Prayoga melakukan perjalanan dari
Jakarta ke Denpasar Bali dengan pesawat udara.
Waktu berangkat dari Bandara Soekarno Hatta
dan waktu kedatangan di Bandara Ngurah Rai
Bali dapat dilihat pada gambar tiket di bawah ini.

LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Satuan Waktu
Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Sandi
Prayoga dalam penerbangan ini?

INDIKATOR SOAL
Diberikan waktu berangkat
pesawat dari Bandara Soekarno
Hatta dan waktu tiba di Bandara I
Gusti Ngurah Rai Denpasar
peserta didik dapat menentukan
lama penerbangan dari Bandara
Soekarno Hatta ke Bandara I Gusti
Ngurah Rai Denpasar.

Mengapa soal-soal di atas termasuk kategori soal HOTS? Coba Saudara
diskusikan dengan teman satu kelompok.
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KESIMPULAN

Pada unit Hubungan Antar Satuan Panjang, Berat dan Waktu di bahas lima
materi yaitu Satuan Berat, Satuan Panjang, Satuan Waktu, Satuan Luas dan
Satuan Volume. Kelima materi ini mempunyai banyak aplikasi dalam
kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Agar KD dapat tercapai dengan baik, perancangan aktivitas pembelajaran
merupakan salah satu unsur terpenting. Aktivitas yang baik akan
menghasilkan output

pembelajaran yang baik pula. Merancang aktivitas

pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang
tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhatikan kondisi peserta didik.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Pengembangan soal HOTS wajib dilakukan oleh guru.
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UMPAN BALIK

Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Hubungan Antar Satuan
Panjang, Berat, dan Waktu, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1. Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang ada
dalam unit ini.
2. Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau penjelasan
dalam menjawab latihan.
3. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan aktivitasaktivitas tersebut.
4. Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.
5. Lakukan refleksi apakah Saudara telah memahami isi dari unit ini? Apabila
Saudara belum memahami secara tuntas pelajari ulang unit ini. Apabila
Saudara telah memahami dengan baik, cobalah kembangkan soal-soal
dalam bentuk yang lain dengan membaca referensi-referensi pendukung
yang ada.
Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami materi keliling dan luas persegi dan keliling dan luas persegi
panjang di kelas IV, materi taksiran keliling dan luas lingkaran di kelas VI serta
materi luas permukaan bangun ruang di kelas VI. Topik ini terbagai dalam tiga
materi yaitu: (1) Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang, (2) Keliling
dan Luas Lingkaran dan (3) Luas permukaan bangun ruang. Melalui
pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar
pengetahuan untuk mengajarkan materi-materi tersebut ke peserta didik yang
disesuaikan dengan indikator yang telah disusun terutama dalam
memfasilitasi kemampuan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi
peserta didik.
Untuk memudahkan guru mempelajari materi dan cara mengajarkannya, pada
unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat target kompetensi dan
indikator pencapaian kompetensi, aplikasi materi di dunia nyata, soal-soal
USBN,

bahan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Pada bagian

pengembangan penilaian terdiri dari pembahasan soal USBN dan
pengembangan soal HOTS. Pada pengembangan soal HOTS guru diharapkan
guru dapat mengembangkan soal HOTS yang sesuai dengan kompetensi yang
dipelajari.
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dapat digunakan guru untuk
memfasilitasi pembelajaran. Bahan bacaan merupakan referensi yang dapat
dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan sebagai rujukan dalam
mengembangkan kisi-kisi dan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit
ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi
peserta didik belajar tentang keliling dan luas bangun datar serta mendorong
peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.

61

Pada Materi Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang dibahas tentang
keliling dan luas persegi

dan persegi panjang dan aplikasinya dalam

kehidupan nyata. Pada Materi Keliling dan Luas Lingkaran dibahas tentang
bagaimana menemukan keliling dan dan luas lingkaran serta aplikasinya
dalam kehidupan nyata. Pada Materi Luas Permukaan Bangun Ruang akan
dibahas luas permukaan bangun ruang berupa kubus dan balok serta
aplikasinya dalam kehidupan nyata.
Semoga unit ini dapat menjadi bahan referensi, kajian dan diskusi bagi guru
dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih baik di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IV
dan kelas VI sebagai berikut;
Tabel 1 Kompetensi dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
3.9

Menjelaskan dan
menentukan keliling dan
luas persegi,
persegipanjang, dan
segitiga serta hubungan
pangkat dua dengan akar
pangkat dua.

1. Menjelaskan keliling bangun
berbentuk persegi
2. Menjelaskan keliling bangun
berbentuk persegi panjang
3. Menjelaskan keliling bangun
berbentuk segitiga
4. Menentukan keliling bangun
berbentuk persegi
5. Menentukan keliling bangun
berbentuk persegi panjang
6. Menentukan keliling bangun
berbentuk segitiga
7. Menjelaskan luas bangun
berbentuk persegi
8. Menjelaskan luas bangun
berbentuk persegi panjang
9. Menjelaskan luas bangun
berbentuk segitiga
10. Menentukan luas bangun
berbentuk persegi
11. Menentukan luas bangun
berbentuk persegi panjang
12. Menentukan luas bangun
berbentuk segitiga
13. Menjelaskan hubungan antara
pangkat dua dan akar pangkat

IV
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NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

dua dalam perhitungan luas
daerah persegi.
KD KETERAMPILAN
4.9

Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling
dan luas persegi, persegi
panjang, dan segitiga
termasuk melibatkan
pangkat dua dengan akar
pangkat dua.

1. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling
persegi
2. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling
persegi panjang
3. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling
segitiga
4. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan keliling
persegi
5. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas persegi
6. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas persegi
panjang
7. Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas segitiga.
8. Menyelesaikan masalah luas
persegi melibatkan pangkat dua
dan akar pangkat dua.

IV

PENGETAHUAN
3.5

Menjelaskan taksiran
keliling dan luas lingkaran

1. Menjelaskan taksiran keliling
lingkaran
2. Menjelaskan taksiran luas
lingkaran

VI

KETERAMPILAN
4.5

Menaksir keliling dan luas
lingkaran serta
menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah
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1. Menaksir keliling lingkaran
serta menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah

VI
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NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

2. Menaksir luas lingkaran serta
menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah
PENGETAHUAN
3.7

Menjelaskan bangun ruang 1.
yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun
ruang, serta luas
permukaan dan volumenya

Menjelaskan bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang (dibahas
pada Unit Geometri Unit Bangun
Ruang)
2. Menjelaskan luas permukaan
bangun ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa bangun
ruang.
3. Menjelaskan volume bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa bangun
ruang (dibahas pada Paket Unit
Pengukuran Unit Volume
Bangun Ruang)

VI

KETERAMPILAN
4.7

Mengidentifikasi bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa
bangun ruang, serta luas
permukaan dan volumenya

1. Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang (dibahas
pada Unit Geometri Unit Bangun
Ruang)
2. Mengidentifikasi luas
permukaan bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang.
3. Menjelaskan volume bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa bangun
ruang (dibahas pada Unit
Pengukuran Unit Volume
Bangun Ruang)

VI
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi pada unit ini adalah;
Tabel 2 Kompetensi dan Indikator
IPK PEGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN
KELAS IV

IPK Pendukung
3.9.1 Menentukan pangkat dua suatu
bilangan (dibahas di unit
pembelajaran bilangan ACB
Unit pangkat dan akar suatu
bilangan).
3.9.2 Menentukan akar pangkat dua
suatu bilangan (dibahas di unit
pembelajaran bilangan ACB
Unit pangkat dan akar suatu
bilangan).
IPK Kunci
3.9.3 Menjelaskan keliling persegi
3.9.4 Menentukan keliling persegi.
3.9.5 Menjelaskan luas daerah
persegi
3.9.6 Menentukan luas daerah
persegi
3.9.7 Menjelaskan keliling persegi
panjang
3.9.8 Menentukan keliling persegi
panjang.
3.9.9 menjelaskan luas daerah
persegi panjang
3.9.10 Menentukan luas daerah
persegi panjang.
3.9.11 Menjelaskan keliling segitiga
3.9.12 Menentukan keliling segitiga.
3.9.13 Menjelaskan luas daerah
segitiga
3.9.14 menentukan luas daerah
segitiga
3.9.15 Menentukan keliling dan luas
layang-layang.
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IPK Pendukung

IPK Kunci
4.9.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan keliling
persegi.
4.9.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan luas persegi.
4.9.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan keliling
persegi panjang.
4.9.4 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan luas persegi
panjang.
4.9.5 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan keliling
segitiga.
4.9.6 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan luas segitiga.
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IPK PEGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN

3.9.16 Menentukan keliling dan luas
belah ketupat.
3.9.17 Menentukan keliling dan luas
trapesium
3.9.18 Menentukan akar pangkat dua
dari suatu bilangan bulat.
3.9.19 Menjelaskan hubungan antara
pangkat dua dan akar pangkat
dua dalam perhitungan luas
daerah persegi.
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.9.20 Menganalisis yang
berhubungan dengan
perhitungan luas dan keliling
bangun datar.
KELAS VI
IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.5.1 Menjelaskan titik pusat, jarijari, diameter busur, tali busur,
tembereng, dan juring lingkaran
IPK Kunci
3.5.2 Menghitung keliling lingkaran
3.5.3 Menentukan keliling lingkaran
3.5.4 Menghitung luas lingkaran
3.5.5 Menentukan luas lingkaran

IPK Kunci
4.5.1 Menyelesaikan masalah
yang berhubungan dengan
keliling lingkaran
4.5.2 Menyelesaikan masalah yang
berhubungan dengan luas
lingkaran

IPK Pengayaan
3.5.6 Menganalisis yang
berhubungan dengan
perhitungan keliling dan luas
lingkaran

IPK Pengayaan
-

KELAS VI
IPK Pendukung
3.7.1

IPK Pendukung

Mengidentifikasi berbagai jenis
bangun ruang
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IPK PEGETAHUAN

IPK KETERAMPILAN

IPK Kunci
3.7.2 Menjelaskan pengertian luas
permukaan bangun ruang
3.7.3 Menghitung luas permukaan
bangun ruang

IPK Kunci
4.7.1 Mengidentifikasi bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang
(dibahas pada Unit Geometri
Unit Bangun Ruang)
4.7.2 Mengidentifikasi luas
permukaan bangun ruang yang
merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang.
4.7.3 Menjelaskan volume bangun
ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa
bangun ruang (dibahas pada
Paket Unit Pengukuran Unit
Volume Bangun Ruang)

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.7.4

Menganalisis permasalahan
dalam perhitungan luas
permukaan bangun ruang
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang
Banyak aplikasi keliling dan luas bangun datar yang sering kita jumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Aplikasi keliling bagun datar dapat kita jumpai pada
pembuatan kosen pintu atau jendela. Bagaimana pembuat kosen mengetahui
panjang kayu yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah kosen pintu atau
jendela? Untuk mengetahui banyaknya kayu yang dibutuhkan dalam
pembuatan sebuah kosen adalah dengan menghitung keliling dari rencana
kosen yang akan dibuat.

Gambar 1 Kosen Pintu
Sumber : https://rumahlia.com

Pernahkah Saudara melihat tukang yang sedang memasang lantai ubin pada
sebuah rumah? Bagaimana cara tukang untuk menentukan banyaknya ubin
yang dibutuhkan pada sebuah ruangan? Caranya adalah dengan menghitung
luas ruangan itu dan membandingkan dengan luas ubin yang akan dipasang.
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Gambar 2 Pemasangan Ubin pada Sebuah Ruangan
Sumber : https://griyamania.com/

Aplikasi lainnya pada proses jual beli sebidang tanah. Pada proses jual beli
sebidang tanah antara penjual dan pembeli melakukan pengukuran luas tanah.
Luas tanah merupakan patokan dalam menentukan harga tanah yang akan
dibeli.

B. Keliling dan Luas Lingkaran
Aplikasi keliling dan luas lingkaran banyak kita jumpai dalam kehidupan
sehari-hari diantaranya roda. Gambar di bawah ini adalah sebuah roda pedati
yang terbuat dari kayu yang dilapisi oleh ban berwarna hitam. Bagaimana
menentukan panjang ban yang dibutuhkan untuk mengelilingi roda pedati
itu? Panjang ban yang dibutuhkan untuk melapisi kayu pada roda pedati
didapat dengan menghitung keliling dari roda pedati itu.
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Gambar 3 Roda Pedati
Sumber Gambar www.picbear.org

Pernahkah Saudara melihat jendela berbentuk lingkaran? Gambar dibawah ini
adalah gambar jendela yang berbentuk lingkaran dari sebuah rumah. Jendela
itu terbuat dari kaca. Bagaimana cara menghitung luas kaca yang dibutuhkan
untuk membuat jendela itu? Banyaknya kaca yang dibutuhkan dapat dihitung
dnegan menghitung luas daerah lingkaran pada bingkai jendela itu.

Gambar 4 Jendela Berbentuk Lingkaran
Sumber Gambar http://mebelfondation.blogspot.com
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C. Luas Bangun Ruang
Penerapan luas bidang bangun ruang banyak kita jumpai dalam kehidupan
sehari-hari

misalnya

untuk menaksir biaya yang diperlukan untuk

pengecatan sebuah rumah. Tukang cat dapat menaksir biaya pengecatan
rumah apabila luas seluruh dinding rumah dapat dihitung. Perhitungan luas
permukaan bangun ruang dihitung berdasarkan bentuk bangun datar pada
bangun itu. Perhitungan luas permukaan bangun ruang bisa menggunakan
luas persegi, persegi panjang atau luas segitiga tergantung bentuk ruang yang
akan dihitung.

Gambar 5 Penerapan Luas permukaan bangun ruang.
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SOAL-SOAL USBN

A. Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Keliling dan
Luas Persegi Panjang. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal lain pada materi Keliling dan
Luas Persegi Panjang.
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016
No.
26

Soal
Luas gabungan pada bangun datar pada gambar di bawah ini adalah ....

A.
B.
C.
D.

61 cm2
106 cm2
125 cm2
201 cm2

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.9.6 Menentukan luas daerah persegi
3.9.17 Menentukan luas dan keliling trapesium

Diketahui

:

Bangun persegi dan trapesium yang diketahui sebagain
panjang sisinya.
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Ditanyakan

:

Luas bangun

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas Persegi dan Luas Trapesium

2. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.
22

Soal
Perhatikan gambar berikut!

Keliling bangun datar tersebut adalah;
A.
B.
C.
D.

50 cm
60 cm
70 cm
105 cm

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Panjang sepasang sisi layang-layang

Ditanyakan

:

Keliling layang-layang

Materi yang
dibutuhkan

:

Layang-layang

3.9.15 Menentukan keliling dan luas layang-layang.

3. Contoh Soal USBN Tahun 2017
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No.
26

Soal
Pak Yanto memiliki 2 kebun yang berbentuk persegi dan persegi panjang.
Kebun yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 45 m dan lebar 32
m. Sedangkan kebun yang berbentuk persegi memiliki sisi yang panjangnya
dua kali dari lebar kebun yang berbentuk persegi panjang. Selisih luas
kebun Pak Yanto adalah ....
A. 9.540 𝑚2
B. 6.660 𝑚2
C. 5.235 𝑚2
D. 2.656 𝑚2

Identifikasi

4

Level
Kognitif

:

L3 (Penalaran)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.9.6 Menentukan luas daerah persegi
3.9.10 Menentukan luas daerah persegi panjang.

Diketahui

:

1. Diskripsi dua buah kebun
2. Panjang sisi salah satu kebun
3. Panjang sisi salah satu kebun berhubungan dengan kebun
yang lain

Ditanyakan

:

Selisih kebun pertama dan kebun kedua

Materi yang
dibutuhkan

:

Persegi dan Persegi panjang

Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
21

Soal
Perhatikan gambar berikut!

Berapakah luas daerah yang diarsir?
A. 256 cm2
B. 224 cm2
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C. 160 cm2
D. 80 cm2
Identifikasi
Level
Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Bangun persegi panjang di dalamnya terdapat belahketupat
yang diketahui panjang sisinya

Ditanyakan

:

Luas belah ketupat

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas belah ketupat

5

L3 (Penalaran)
3.9.16 Menentukan keliling dan luas belah ketupat.

Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
22

Soal
Ibu memiliki dua lembar kain berbentuk persegi yang berukuran sama.
Panjang sisi kain tersebut 95 cm. Pada bagian tengah kedua kain tersebut
dipasang kain batik berbentuk belah ketupat. Diagonal belah ketupat 24 cm
dan 30 cm. Luas kain yang tidak tertutup kain batik adalah ....
A. 8.305 cm2
B. 8.665 cm2
C. 17.330 cm2
D. 17.690 cm2

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L3 (Penalaran)

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.9.6 Menentukan luas daerah persegi
3.9.16 Menentukan keliling dan luas belah ketupat.

Diketahui

:

Panjang sisi persegi dan panjang diagonal belah ketupat

Ditanyakan

:

Luas
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Materi yang
dibutuhkan

:

Luas persegi dan luas belah ketupat

B. Keliling dan Luas Lingkaran
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Keliling dan
Luas Lingkaran. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal lain pada
materi Keliling dan Luas Lingkaran.
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016
No.

Soal

25

A.
B.
C.
D.

Luas bagian yang diarsir pada bangun tersebut adalah .... .... (𝜋 =
86,625 cm2
259,875 cm2
346,500 cm2
1.386 cm2

22
)
7

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Potongan lingkaran diketahui panjang diameter

Ditanyakan

:

Luas daerah potongan lingkaran

3.5.4

Menghitung luas lingkaran
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Materi yang
dibutuhkan

:

Lingkaran

2. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.
23

Soal
Keliling bagun datar berikut adalah .... (𝜋 =

22
)
7

14 cm

A. 88 cm
B. 176 cm
C. 308 cm
D. 616 cm
Identifikasi
Level
Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Lingkaran diketahui panjang jari-jari

Ditanyakan

:

Keliling lingkaran

Materi yang
dibutuhkan

:

Lingkaran
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L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)
3.5.2

Menghitung keliling lingkaran

Unit Pembelajaran
Keliling dan Luas Bangun Datar

3. Contoh Soal USBN Tahun 2017
No.

Soal

25

Luas bangun datar berikut adalah... (𝜋 =

A.
B.
C.
D.

22
)
7

147 cm
196 cm
231 cm
462 cm

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Potongan lingkaran diketahui panjang jari-jari

Ditanyakan

:

Luas daerah potongan lingkaran

Materi yang
dibutuhkan

:

Lingkaran

3.5.4

Menghitung luas lingkaran

4. Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
20

Soal
Perhatikan gambar berikut!
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Luas bangun yang diarsir adalah....
A. 924 cm2
B. 462 cm2
C. 369,6 cm2
D. 231 cm2
Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1 (Pengetahuan dan Pemahaman)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Arsiran daerah lingkaran dan diameter

Ditanyakan

:

Luas daerah yang diarsir

Materi yang
dibutuhkan

:

Lingkaran

3.5.4

Menghitung luas lingkaran

C. Luas Permukaan Bangun Ruang
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Luas
permukaan bangun ruang.
1. Contoh Soal USBN Tahun 2016
No.
27

Soal
Perhatikan gambar berikut! Luas permukaan bangun tersebut adalah....
A.
B.
C.
D.
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1.944 cm2
972 cm2
756 cm2
486 cm2
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Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Balok dan panjang beberapa rusuk

Ditanyakan

:

Luas permukaan bangun

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas Persegi panjang

3.7.3. Menghitung luas permukaan bangun ruang

2. Contoh Soal USBN Tahun 2018
No.
34

Soal
Sebuah kolam berbentuk balok dengan ukuran panjang bagian dalam 27.
Lebar kolam sepertiga dari panjangnya. Kedalaman kolam seperenam dari
lebarnya. Sisi bagian dalam dipasang keramik. Biaya pemasangan keramik
Rp22.500,00 per 𝑚2 . Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan
keramik?

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2 (Aplikasi)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Kolam renang dengan panjang, lebar dan tingginya

Ditanyakan

:

Biaya pemasangan keramik kolam renang

Materi yang
dibutuhkan

:

Luas Persegi panjang

3.7.3. Menghitung luas permukaan bangun ruang
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1 Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang
Banyak sekali kita temukan ruangan disekitar kita berbentuk persegi dan
persegi panjang yang dapat kita ukur luas dan kelilingnya. Perhitungan luas
dan keliling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk
memasang ubin pada sebuah lantai kita harus menghitung luas lantai. Untuk
mengecat lapangan basket kita harus mengukur luas lapangan. Untuk
membuat kosen pintu atau jendela tukang kayu akan menghitung keliling
pintu atau jendela untuk menentukan panjang kayu yang diperlukan.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:
a. Menghitung keliling bangun datar berupa persegi, persegi panjang, layanglayang, belah ketupat dan trapesium,
b. Menghitung luas daerah bangun datar berupa persegi, persegi panjang,
layang-layang, belah ketupat dan trapesium
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

:70 Menit.

Model pembelajaran

: Pembelajaran Berbasis Masalah

Apa yang Saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
Alat
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: meteran panjang, penggaris ukuran 1 m, gunting.
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Gambar 6 Alat Pembelajaran

Bahan

: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) , kertas HVS, spidol warna

3. Menyiapkan beberapa ruangan berdampingan yang akan dijadikan objek
pengukuran.
4. Menyiapkan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik
berhubungan dengan keliling dan luas bangun datar.
Permasalahan yang diajukan adalah;
Masalah 1:
Ruang kepala sekolah dan ruang guru saling berdekatan tanpa sekat
seperti gambar di atas. Ruang kepala sekolah berbentuk persegi yang
berukuran 3m x 3m sedangkan ruang guru berbentuk persegi panjang
yang berukuran 6m x 8m seperti diperlihatkan pada sketsa ruangan di
bawah ini.

Sekolah ingin merenovasi kedua ruangan itu. Renovasi yang dilakukan
adalah;
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a. Memberikan list (garis) yang terbuat dari kayu profil di sepanjang
bawah dinding seperti gambar berikut;

Sekolah meminta bantuan Saudara untuk menghitung panjang kayu
profil yang akan digunakan.
1) Dapatkah Saudara membantu

sekolah dalam menyelesaikan

masalah ini?
2) Bagaimana Saudara menentukan panjang kayu profil yang akan
digunakan untuk membuat list (garis)?
3) Berapa panjang kayu profil yang digunakan?
b. Mengganti seluruh ubin lantai yang awalnya berukuran 30 cm x 30 cm
menjadi ubin yang berukuran 50 cm x 50 cm. Dapatkah Saudara
membantu sekolah menghitung ubin yang dibutuhkan untuk menutupi
seluruh lantai ruangan itu?
Tuangkan hasil yang Saudara peroleh pada LKPD yang telah
disediakan.
Masalah 2:
Dua ruang kelas yang berukuran 7m x 9m berbentuk persegi panjang
saling berdekatan seperti pada sketsa di bawah ini.
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Sekolah ingin merenovasi kedua ruangan itu. Renovasi yang dilakukan
adalah;
a. Memberikan list (garis) yang terbuat dari kayu profil di sepanjang
bawah dinding seperti gambar berikut;

Sekolah meminta bantuan Saudara untuk menghitung panjang kayu
profil yang akan digunakan.
1) Dapatkah Saudara membantu

sekolah dalam menyelesaikan

masalah ini?
2) Bagaimana Saudara menentukan panjang kayu profil yang akan
digunakan untuk membuat list (garis)?
3) Berapa panjang kayu profil yang digunakan?
c. Mengganti seluruh ubin lantai yang awalnya berukuran 30 cm x 30 cm
menjadi ubin yang berukuran 50 cm x 50 cm. Dapatkah Saudara
membantu sekolah menghitung ubin yang dibutuhkan untuk menutupi
seluruh lantai ruangan itu?
Tuangkan hasil yang Saudara peroleh pada LKPD yang telah disediakan.
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Masing-masing kelompok menyesaikan satu permasalahan. Jadi jika ada 4
kelompok siswa, maka 2 kelompok menyelesaikan masalah 1 dan 2
kelompok menyelesaikan masalah 2.
5. Membimbing peserta didik dalam melakukan pembelajaran dengan
langkah-langkah sebagai berikut;
No

Aktivitas

1.

Guru menjelaskan tujuan permasalahan, alat yang digunakan, langkahlangkah melakukan penyelesaian masalah dan pelaporan hasil
pemecahan masalah.

2.

Mengorganisasi siswa untuk memecahkan masalah. Pada kegiatan ini
guru membantu siswa mengorganisir dan menemukan masalah yang
diajukan dan merumuskan dengan cara apa masalah ini akan
diselesaikan.

3

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada kegiatan ini
guru siswa melakukan pengukuran sesuai dengan kemampuan
berpikirnya. Guru mengikuti cara yang dilakukan oleh siswa dalam
mecahkan masalah. Biarkan pemecahan masalah bisa berbeda dengan
kelompok lainnya. Guru membimbing cara menggunakan alat yang
telah disiapkan.

4

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada kegiatan ini siswa
memaparkan, memperagakan dan menjelaskan hasil pemecahan
masalah yang dilakukan.

5

Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan
siswa mendiskusikan hasil pemecahan masalah dan menemukan
penyelesaian masalah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah
yang diajukan.

Aktivitas pada kegiatan ini merupakan contoh aktivitas yang dapat
dilakukan pada proses pembelajaran. Guru dapat mengembangkan
aktivitas lain yang sesuai dengan peserta didik dan sarana yang tersedia
di sekolah.

Aktivitas 2 Keliling dan Luas Lingkaran
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
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Setelah melakukan aktivitas pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:
a. Menghitung keliling lingkaran dengan berbagai bentuk.
b.

Menghitung luas daerah lingkaran dengan berbagai bentuk.

Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

:70 Menit.

Model pembelajaran

: Pembelajaran Berbasis Masalah

Apa yang Saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan
Alat

: meteran kain, penggaris ukuran 1 m, gunting.

Bahan : Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) , kertas karton, kertas HVS,
spidol warna
3. Menyiapkan bangun yang akan diukur oleh siswa yang terbuat dari karton
manila sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.
4. Menyiapkan permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik
berhubungan dengan keliling dan luas bangun datar.
Permasalahan yang diajukan adalah;
Masalah 1:
Perhatikan bangun datar berikut! Bangun yang diarsir merupakan
penggalan beberapa lingkaran. Sebelum menyelesaikan masalah
identifikasi terlebih dahulu panjang jari-jari lingkaran.
Catatan : Guru menyiapkan bagun ini dari kertas karton agar bisa
diukur langsung menggunakan meteran kain.
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Lakukan aktivitas berikut, tuangkan hasil yang Saudara peroleh
pada LKPD yang telah disediakan.
a. Ukur keliling bangun yang diarsir dengan alat meteran kain
b. Buktikan hasil pengukuran pada bagian (a) di atas dengan
menggunakan rumus keliling lingkaran.
Masalah 2
Perhatikan bangun datar berikut!

Bangun yang diarsir merupakan

setengah lingkaran dan penggalan persegi. Sebelum menyelesaikan
masalah identifikasi terlebih dahulu panjang jari-jari lingkaran dan
panjang sisi persegi.
Catatan : Guru menyiapkan bagun ini dari kertas karton agar bisa diukur
langsung menggunakan meteran kain.

Lakukan aktivitas berikut, tuangkan hasil yang Saudara peroleh
pada LKPD yang telah disediakan.
a. Ukur keliling bangun yang diarsir dengan alat meteran kain
b. Buktikan hasil pengukuran pada bagian (a) di atas dengan
menggunakan rumus keliling lingkaran.
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c. Hitung luas daerah yang diarsir menggunakan rumus luas lingkaran
dan luas persegi.
Masalah 3
Perhatikan bangun datar berikut!

Bangun yang diarsir merupakan

penggalan lingkaran. Sebelum menyelesaikan masalah identifikasi terlebih
dahulu lingkaran-lingkaran pada bangun yang diarsir serta identifikasi
panjang jari-jari lingkaran.
Catatan : Guru menyiapkan bagun ini dari kertas karton agar bisa diukur
langsung menggunakan meteran kain.

Lakukan aktivitas berikut, tuangkan hasil yang Saudara peroleh pada LKPD
yang telah disediakan.
a. Ukur keliling bangun yang diarsir dengan alat meteran kain
b. Buktikan hasil pengukuran pada bagian (a) di atas dengan
menggunakan rumus keliling lingkaran.
c. Hitung luas daerah yang diarsir menggunakan rumus luas lingkaran.
5. Membimbing peserta didik dalam melakukan pembelajaran dengan
langkah-langkah sebagai berikut;
No

Aktivitas

1.

Guru menjelaskan tujuan permasalahan, alat yang digunakan, langkahlangkah melakukan penyelesaian masalah dan pelaporan hasil
pemecahan masalah. Guru menjelaskan bangun yang diarsir terdiri dari
beberapa bangun.
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2.

Mengorganisasi siswa untuk memecahkan masalah. Pada kegiatan ini
guru membantu siswa mengorganisir dan menemukan masalah yang
diajukan dan merumuskan dengan cara apa masalah ini akan
diselesaikan. Guru menjelaskan cara mengukur bangun secara
langsung dengan menggunakan meteran kain.

3

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada kegiatan ini
guru siswa melakukan pengukuran sesuai dengan kemampuan
berpikirnya. Guru mengikuti cara yang dilakukan oleh siswa dalam
mecahkan masalah. Biarkan pemecahan masalah bisa berbeda dengan
kelompok lainnya. Guru mengarahkan siswa membuktikan hasil
pengukuran secara langsung dengan hasil perhitungan menggunakan
rumus keliling lingkaran.

4

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada kegiatan ini siswa
memaparkan, memperagakan dan menjelaskan hasil pemecahan
masalah yang dilakukan.

5

Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan
siswa mendiskusikan hasil pemecahan masalah dan menemukan
penyelesaian masalah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah.

Aktivitas pada kegiatan ini merupakan contoh aktivitas yang dapat
dilakukan pada proses pembelajaran. Guru dapat mengembangkan
aktivitas lain yang sesuai dengan peserta didik dan sarana yang tersedia
di sekolah.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 Luas dan Keliling Persegi dan
Persegi Panjang
LKPD 1 : Luas dan Keliling Bangun Datar
Masalah 1:
1. Tujuan

: Untuk menghitung keliling dan luas
bangun datar
2. Mata Pelajaran
: Matematika
3. Alokasi Waktu
: 70 Menit
4. Petunjuk Kerja
: Perhatikan dengan seksama masalah
yang disajikan pada LKPD kemudian
lengkapilah pertanyaan yang terdapat pada
LKPD sesuai dengan aktivitas yang kamu
lakukan.
Ruang kepala sekolah dan ruang guru saling berdekatan tanpa sekat seperti gambar
di atas. Ruang kepala sekolah berbentuk persegi yang berukuran 3m x 3 m
sedangkan ruang guru berbentuk persegi panjang yang berukuran 6m x 8 m seperti
diperlihatkan pada sketsa ruangan di bawah ini.

Berdaasarkan kedua masalah 1 di atas, sekolah ingin merenovasi kedua ruangan
itu. Renovasi yang dilakukan adalah;
a. Memberikan list (garis) yang terbuat dari kayu profil di sepanjang bawah
dinding seperti gambar berikut;
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Sekolah meminta bantuan Kamu untuk menghitung panjang kayu
profil yang akan digunakan.
b. Mengganti seluruh ubin lantai yang awalnya berukuran 30 cm x 30
cm menjadi ubin yang berukuran 50 cm x 50 cm.
Lengkapilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan aktivitas
yang kamu lakukan
1. Bangun datar pada gambar di atas terdiri dari:
Bangun I

= bangun .....................................................

Bangun II

= bangun ....................................................

2. Jelaskan bagaimana kamu mengukur sepanjang bawah dinding yang
akan dipasang profil dari kayu?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................
3. Panjang yang kamu peroleh dari hasil pengukuran
adalah ..........................................................
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5. Buktikan hasil pengukuran yang kamu lakukan dengan perhitungan
menggunakan rumus keliling yang sudah kamu pelajari.
Hasil perhitungan yang kamu peroleh dengan menggunakan rumus
adalah .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............
6. Jelaskan bagaimana kamu mengukur luas lantai seluruhnya? Untuk
menghitung luas lantai seluruhnya kamu membagi bangun di atas
menjadi 2 buah bangun yang berbeda.
Bangun I berbentuk ....................................................
Luas bangun I

= .............................................................
= ..............................................................

Bangun II berbentuk ....................................................
Luas bangun II

= .............................................................
= ..............................................................

7. Luas seluruh lantai

= Luas Bagun I + Luas Bangun II
= ........................... + .................................
= ....................................
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7. Hitung berapa banyak keramik yang berukuran 50cm x 50cm yang
dibutuhkan untuk menutupi seluruh lantai? .................................................
Perhitungannya adalah
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................
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Masalah 2:
1. Tujuan
2. Mata Pelajaran
3. Alikasi Waktu
4. Petunjuk Kerja

: Untuk menghitung keliling dan luas
bangun datar
: Matematika
: 70 Menit
: Perhatikan dengan seksama masalah
yang disajikan pada LKPD kemudian
lengkapilah pertanyaan yang terdapat
pada LKPD sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.

Dua ruang kelas yang berukuran 7m x 9m berbentuk persegi panjang saling
berdekatan seperti pada sketsa di bawah ini.

Berdaasarkan kedua masalah 2 di atas, sekolah ingin merenovasi kedua
ruangan itu. Renovasi yang dilakukan adalah;
a. Memberikan list (garis) yang terbuat dari kayu profil di sepanjang
bawah dinding seperti gambar berikut;
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Sekolah meminta bantuan Kamu untuk menghitung panjang kayu profil
yang akan digunakan.
1) Dapatkah Kamu membantu sekolah dalam menyelesaikan masalah
ini?
2) Bagaimana Kamu menentukan panjang kayu profil yang akan
digunakan untuk membuat list (garis)?
3) Berapa panjang kayu profil yang digunakan?
b. Mengganti seluruh ubin lantai yang awalnya berukuran 30 cm x 30 cm
menjadi ubin yang berukuran 50 cm x 50 cm. Dapatkah kamu
membantu sekolah menghitung ubin yang dibutuhkan untuk menutupi
seluruh lantai ruangan itu?
Lengkapilah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan
1. Bangun datar pada gambar di atas terdiri dari:
Bangun I

= bangun .....................................................

Bangun II

= bangun ....................................................

2. Jelaskan bagaimana kamu mengukur sepanjang bawah dinding yang
akan dipasang profil dari kayu?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Panjang yang kamu peroleh dari hasil pengukuran
adalah ..........................................................
4. Buktikan hasil pengukuran yang kamu lakukan dengan perhitungan
menggunakan rumus keliling yang sudah kamu pelajari.
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Hasil perhitungan yang kamu peroleh dengan menggunakan rumus
adalah .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............
5. Jelaskan bagaimana kamu mengukur luas lantai seluruhnya? Untuk
menghitung luas lantai seluruhnya kamu membagi bangun di atas
menjadi 2 buah bangun yang berbeda.
Bangun I berbentuk ....................................................
Luas bangun I

= .............................................................
= ..............................................................

Bangun II berbentuk ....................................................
Luas bangun II

= .............................................................
= ..............................................................

6. Luas seluruh lantai

= Luas Bagun I + Luas Bangun II
= ........................... + .................................
= ....................................

7. Hitung berapa banyak keramik yang berukuran 50cm x 50cm yang
dibutuhkan untuk menutupi seluruh lntai? .................................................
Perhitungannya adalah
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 Luas dan Keliling Lingkaran
LKPD 2 : Luas dan Keliling Lingkaran
1. Judul
2. Tujuan
3. Mata Pelajaran
4. Alokasi Waktu
5. Petunjuk Kerja

: Luas dan Keliling Lingkaran
: Untuk menghitung keliling dan luas
lingkaran
: Matematika
: 70 Menit
: Perhatikan dengan seksama masalah
yang disajikan pada LKPD kemudian
lengkapilah pertanyaan yang terdapat
pada LKPD sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.

Masalah 1:
Perhatikan bangun datar berikut! Bangun yang diarsir merupakan penggalan
beberapa lingkaran. Sebelum menyelesaikan masalah identifikasi terlebih
dahulu panjang jari-jari lingkaran.

a. Ukur keliling bangun yang diarsir dengan alat meteran kain
b. Buktikan hasil pengukuran pada bagian (a) di atas dengan
menggunakan rumus keliling lingkaran.
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Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.
1. Keliling bangun di atas terdiri dari 4 buah lengkungan lingkaran. Hasil
pengukuran keliling bangun di atas adalah
a. Panjang lengkungan I

= ...............................

b. Panjang lengkungan II

= ...............................

c. Panjang lengkungan III

= ...............................

d. Panjang lengkungan IV

= ...............................

Jadi keliling bangun di atas

= ...............................

2. Hasil perhitungan dengan menggunakann rumus keliling lingkaran
adalah

a. Panjang lengkungan I

1

= 2 𝑥 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
= ...............................
= ...............................

b. Panjang lengkungan II

= ...............................
= ...............................
=................................
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c. Panjang lengkungan III

= ...............................
= ...............................
= ...............................

d. Panjang lengkungan IV = ...............................
= ...............................
= ..............................
Jadi keliling bangun di atas = ...............................
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LKPD 2 : Luas dan Keliling Lingkaran
1. Judul
2. Tujuan
3. Mata Pelajaran
4. Alokasi Waktu
5. Petunjuk Kerja

: Luas dan Keliling Lingkaran
: Untuk menghitung keliling dan luas
lingkaran
: Matematika
: 70 Menit
: Perhatikan dengan seksama masalah
yang disajikan pada LKPD kemudian
lengkapilah pertanyaan yang terdapat
pada LKPD sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.

Masalah 2:
Perhatikan bangun datar berikut! Bangun yang diarsir merupakan setengah
lingkaran dan penggalan persegi. Sebelum menyelesaikan masalah identifikasi
terlebih dahulu panjang jari-jari lingkaran dan panjang sisi persegi.

Lakukan aktivitas berikut, tuangkan hasil yang kamu peroleh pada LKPD yang
telah disediakan.
a. Ukur keliling bangun yang diarsir dengan alat meteran kain
b. Buktikan hasil pengukuran pada bagian (a) di atas dengan
menggunakan rumus keliling lingkaran.
c. Hitung luas daerah yang diarsir menggunakan rumus luas lingkaran
dan luas persegi.
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Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.
1. Hasil pengukuran keliling bangun di atas adalah
a. Panjang lengkungan I

= ...............................

b. Panjang lengkungan II

= ...............................

c. Panjang dua buah sisi persegi

= ..............................

d. Jadi keliling bangun di atas

= ...............................

2. Hasil perhitungan dengan menggunakann rumus keliling adalah

1

a. Panjang lengkungan I

= 2 𝑥 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
= ...............................
= ...............................

b. Panjang lengkungan II

= ...............................
= ...............................
=................................

c. Panjang sisi III

= ...............................

d. Panjang sisi IV

= ...............................

Jadi keliling bangun di atas

= ...............................

3. Luas daerah yang diarsir dari bangun di atas adalah:
a. Luas arsiran I

= Luas setengah lingkaran
1

= 2 𝜋𝑟 2
= ........................
= .........................
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a. Luas arsiran II

= Luas persegi – luas setengah lingkaran
= ..................... - ............................
= ...........................

b. Luas daerah yang diarsir

= ....................+ ......................
= ............................

103

LKPD 3 : Luas dan Keliling Lingkaran
1. Judul
2. Tujuan
3. Mata Pelajaran
4. Alokasi Waktu
5. Petunjuk Kerja

: Luas dan Keliling Lingkaran
: Untuk menghitung keliling dan luas
lingkaran
: Matematika
: 70 Menit
: Perhatikan dengan seksama masalah
yang disajikan pada LKPD kemudian
lengkapilah pertanyaan yang terdapat
pada LKPD sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.

Masalah 3:
Perhatikan bangun datar berikut! Bangun yang diarsir merupakan penggalan
lingkaran. Sebelum menyelesaikan masalah identifikasi terlebih dahulu
lingkaran-lingkaran pada bangun yang diarsir serta identifikasi panjang jarijari lingkaran.

Lakukan aktivitas berikut, tuangkan hasil yang kamu peroleh pada LKPD yang
telah disediakan.
a. Ukur keliling bangun yang diarsir dengan alat meteran kain
b. Buktikan hasil pengukuran pada bagian (a) di atas dengan
menggunakan rumus keliling lingkaran.
c. Hitung luas daerah yang diarsir menggunakan rumus luas lingkaran
dan luas persegi.
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Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan aktivitas yang
kamu lakukan.
1. Hasil pengukuran keliling bangun di atas adalah
a. Panjang lengkungan I

= ...............................

b. Panjang lengkungan II

= ...............................

c. Panjang lengkungan III

= ...............................

2. Hasil perhitungan dengan menggunakann rumus keliling adalah

a. Panjang lengkungan I

1

= 2 𝑥 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
= ...............................
= ...............................

b. Panjang lengkungan II

= ...............................
= ...............................
=................................

c. Panjang lengkungan III

= ...............................
= ...............................
=................................

Jadi keliling bangun di atas

= ...............................

3. Luas daerah yang diarsir dari bangun di atas adalah:
L = (luas setengah lingkaran besar) – (luas lingkaran kecil)
L = ........ - .........
L = ..................
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C. Bahan Bacaan

Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang
a) Keliling dan Luas Persegi

Bangun datar di atas adalah persegi. Persegi adalah bangun datar
dua dimensi yang dibentuk oleh empat buah sisi yang sama panjang
dan memiliki empat buah sudut yang kesemuanya adalah sudut
siku-siku.
Keliling persegi adalah panjang seluruh
10 cm

sisi persegi. Jika sebuah persegi panjang
sisinya 10 cm, maka keliling persegi itu

10 cm

adalah 40 cm.
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 = 4𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖

Untuk memahami luas persegi perhatikan gambar beikut!

Gambar di atas adalah persegi dengan ukuran 7 satuan yang
didalamnya dibuat persegi yang panjangnya 1 satuan yang disebut
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persegi satuan. Luas persegi di atas dengan mudah dapat kita hitung
dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang menutupi
persegi yang bersisi 7 satuan. Banyak persegi satuan yang terdapat
di dalam persegi 7 satuan adalah 49 persegi. Luas persegi 7 satuan
adalah 49 satuan luas. Dengan demikian luas persegi adalah;
𝐿=𝑠𝑥𝑠

L = luas
s = panjang sisi persegi

Contoh soal.
1.

Gambar di bawah ini adalah sebuah bingkai foto yang terbuat
dari kayu berbentuk persegi dengan ukuran sisi luar 40 cm.
Jika luas foto yang berbentuk persegi dalam bingkai adalah
1225 𝑐𝑚2 , hitunglah lebar kayu bingkai.

Penyelesaian:
Luas bingkai

= 40 x 40 𝑐𝑚2 = 1600 𝑐𝑚2

Luas foto

= 1225 𝑐𝑚2

Jadi panjang sisi foto

= √1225 = 35 𝑐𝑚

Jadi lebar bingkai kayu =

(40−35)𝑐𝑚
2

=

5
2

= 2,5 𝑐𝑚

2. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 m. Lantai
tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm x
30 cm. Tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup
lantai.
Penyelesaian:
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Cari terlebih dahulu luas lantai yang berbentuk persegi
dengan panjang 6m = 600 cm (ingat: karena ubin satuannya cm
maka lantai satuannya juga cm), maka
Luas lantai = s x s
Luas lantai = 600 cm x 600 cm
Luas lantai = 360.000 cm2
Cari luas ubin dengan persamaan yang sama seperti mencari luas
lantai:
Luas ubin = s x s
Luas ubin = 30 cm x 30 cm
Luas ubin = 900 𝑐𝑚2
Banyak ubin =
Banyak ubin =

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑛
360.000
900

Banyak ubin = 400 buah
Jadi banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup lantai adalah
400 buah
b) Keliling dan Luas Persegi Panjang
Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk
oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar,
dan memiliki empat buah sudut yang kesemuanya adalah sudut
siku. Sisi terpanjang dari persegi panjang dinamakan panjang
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persegi panjang dan sisi terpendek persegi panjang dinamakan

lebar persegi panjang.
Keliling persegi panjang adalah panjang seluruh sisi dari sebuah
persegi panjang. Dengan demikian keliling persegi panjang adalah
𝐾 = 𝑝+𝑝+𝑙+𝑙
𝐾 = 2𝑝 + 2𝑝
K = Keliling Lingkaran
P = Panjang persegi panjang
I = lebar persegi panjang
Untuk memahami luas daerah persegi panjang, perhatikan gambar
berikut!

Gambar di atas adalah persegi panjang berukuran 10cm x 7cm. Pada
persegi panjang tersebut terdapat persegi yang panjang sisinya 1
cm yang disebut persegi satuan. Luas persegi panjang di atas sama
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dengan banyaknya persegi satuan pada persegi panjang. Banyaknya
persegi satuan pada persegi panjang itu adalah 10 x 7 buah. Jadi
luas persegi panjang itu adalah 70 satuan luas. Dengan demikian
luas persegi panjang adalah;
𝐿= 𝑝𝑥𝑙
L = luas persegi panjang
P = panjang persegi panjang
L = lebar persegi panjang
Contoh soal:
1. Teguh mempunyai kebun di belakang rumahnya yang berbentuk
persegi panjang. Orang tua Teguh akan membuat pagar di sekeliling
kebun tersebut. Kebun milik Teguh berukuran panjang 8 meter dan
lebar 3 meter. Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan?
Penyelesaian:
Karena pagar mengelilingi kebun, maka panjang pagar merupakan
keliling kebun Teguh.
Panjang pagar = keliling persegi.
Panjang kebun

= 2𝑝 + 2𝑙
= 2𝑥8 𝑚 + 2𝑥3 𝑚
= (16 + 6) m
= 22 m

Jadi panjang pagar yang dibutuhkan adalah 22 m
2. Hitunglah luas bangun pada gambar di bawah ini!
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Penyelesaian
Bangun di

atas di bagi menjadi 2 buah persegi yaitu persegi

pertama dengan ukuran 6cm x 14 cm dan persegi kedua dengan
ukuran 9 cm x 4 cm. Jadi luas daerah bangun di atas adalah;
𝐿 = (6𝑥14)𝑐𝑚 + (9𝑥4)𝑐𝑚
𝐿 = (84 + 36)𝑐𝑚
𝐿 = 120 𝑐𝑚2
c)

Keliling dan Luas Segitiga
Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus
dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180º.
Perhatikan gambar segitiga berikut:

Keliling segitiga adalah panjang seluruh sisi dari segitiga., Pada
gambar di atas keliling segitiga adalah panjang AB+BC+AC.
Sedangkan luas segitiga adalah
𝐿=

1
𝑥 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎
2
1

𝐿=2 𝑥𝑎𝑥𝑡
Soal dan pembahasan
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1. Diketahui segitiga seperti gambar dibawah. Panjang sisi BC sebesar
4 cm, panjang sisi AC sebesar 4 cm dan panjang sisi AD sebesar 10
cm. Hitunglah Luas ∆ ACD, luas ∆ ABD dan ∆ BCD.

Penyelesaian
Luas ∆ 𝐴𝐶𝐷 adalah
𝐿 =
𝐿=

1
𝑥𝑎𝑥𝑡
2
1
2

𝑥 4 𝑐𝑚 𝑥 10 𝑐𝑚
𝐿 = 20 𝑐𝑚2

Luas ∆ 𝐴𝐵𝐷 adalah
𝐿 =
𝐿=

1
𝑥𝑎𝑥𝑡
2
1
2

𝑥 (4 + 4) 𝑐𝑚 𝑥 10 𝑐𝑚
𝐿 = 40 𝑐𝑚2

Luas ∆ 𝐵𝐶𝐷 adalah
𝐿 =
𝐿=
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1
𝑥𝑎𝑥𝑡
2
1
2

𝑥 4 𝑐𝑚 𝑥 10 𝑐𝑚
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𝐿 = 20 𝑐𝑚2
2. Budi berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk segitiga dengan
panjang sisi-sisinya 30 m, 30 m, dan 40 m. Budi berlari sebanyak 3
kali putaran. Berapakah panjang lintasan lari yang dilakukan Budi ?
Penyelesaian
Soal di atas adalah penerapan keliling segitiga yang sering kita
jumpai dalamkehidupan sehari-hari. Pada soal di atas Budi
mengeliling daerah yang berbentuk segitiga. Jadi panjang lintasan
yang dilalui Budi adalah keliling lingkaran.
𝐾 = (30 + 30 + 40)𝑐𝑚
= 100 𝑐𝑚
Karena Budi berlari sebanyak 3 kali putaran, maka panjang lintasan
yang dilalui Budi adalah 100 cm x 3 = 300 cm.

Keliling dan Luas Lingkaran
Apakah Saudara pernah melihat lapangan sepak bola atau lapangan basket? Di
tengah-tengah lapangan sepak bola atau lapangan basket kita akan melihat
bangun yang berbentuk lingkaran. Bangun-bangun yang berbentuk lingkaran
atau setengah lingkaran banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Benda lain yang berbentuk lingkaran adalah jam dinding, jam tangan, piring
dan banyak lagi.
Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya
sama terhadap suatu titik tertentu. Titik itu disebut dengan pusat lingkaran
dan

jarak yang sama itu dinamakan jari-jari lingkaran. Garis yang

menghubungkan sisi lingkaran

melalui titik pusat dinamakan diameter

lingkaran. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar berikut.
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Gambar 7 Lingkaran

Bagaimana menghitung keliling sebuah lingkaran?

Tahukah Saudara

bagaimana mendapatkan rumus keliling lingkaran? Untuk menemukan rumus
keliling lingkaran lakukan percobaan dengan membandingkan antara keliling
lingkaran dan panjang diameter. Secara empirik nilai perbandingan antara
keliling lingkaran dengan diameternya selalu menunjukkan angka yang relatif
sama. Angka itu dinamakan π (dibaca pi). Nilai π setara dengan
𝜋=
𝜋=
Maka

22
7

atau 3,14.

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝐾
𝑑

𝐾 = 𝜋 𝑑 atau 𝐾 = 2𝜋𝑟

Keterangan : K = Keliling lingkaran
𝜋 = 3,14 𝑎𝑡𝑎𝑢

22
7

r = Panjang jari-jari lingkaran
Luas lingkaran adalah luas daerah yang terletak di dalam lingkaran. Untuk
menemukan luas lingkaran. Secara umum luas lingkaran ditemukan sebagai
berikut;
1. Potong lingkaran menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat
yang sama besar seperti yang terlihat pada gambar berikut:
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2. Susun juring-juring yang dihasilkan sehingga menghasilkan jajar genjang
seperti tampak pada gambar berikut.

Luas bangun di atas dapat di cari dengan menggunakan rumus luas jajar
genjang.
𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
𝐿 = 𝜋𝑟𝑥 𝑟
𝐿 = 𝜋𝑟 2
Menemukan luas lingkaran di atas dapat juga dilakukan dengan
pendekatan luas persegi panjang dan segitiga. Dapatkah Saudara
menemukannya?
Soal dan pembahasan:
1. Pak Andi memiliki sebuah mobil yang panjang jari-jari ban mobil
tersebut adalah 21 cm. Saat mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut
berputar sebanyak 1500 putaran. Hitunglah jarak tempuh mobil Pak
Andi?
Penyelesaian
Soal di atas adalah soal penggunaan keliling lingkaran yang sering kita
jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal diketahu 𝑟 = 21 𝑐𝑚 dan
ban mobil berputar sebanyak 1500 putaran, maka jarak tempuh mobil
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dapat dihitung dengan cara menghitung keliling lingkaran kemudian
dikalikan dengan banyaknya putaran.
𝐾 = 2𝜋𝑟
𝐾 = 2𝑥

22
7

𝑥21 cm

𝐾 = 132 𝑐𝑚
Maka jarak tempuh mobil sampai ban berputar 1500 putaran adalah;
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 = 132 𝑥 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 = 132 𝑥 1500 𝑐𝑚
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 = 198.000 𝑐𝑚
= 1,9 km
2. Sebuah lingkaran diletakkan pada sebuah persegi seperti yang
diperlihatkan pada gambar berikut.

Hitunglah luas daerah yang diarsir.
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan soal di atas gambar di atas di modifikasi sebagai
berikut;

Untuk memudahkan kita menghitung daerah yang diarsir pada gambar
pertama, kita menghitung daerah yang diarsir pada gambar kedua.
Dari gambar kedua diketahui;
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Panjang sisi persegi = 42 cm
Jari-jari lingkaran

= 21 cm

Daerah yang diarsir pada gambar kedua adalah
𝐿 = luas persegi − luas lingkaran
1
𝐿 = 𝑠 2 − 𝜋𝑟 2
2
1 22
𝐿 = 422 𝑐𝑚2 − 𝑥 𝑥212 𝑐𝑚2
2 7
𝐿 = (1764 − 693)𝑐𝑚2
𝐿 = 1071 𝑐𝑚2
Maka luas daerah yang diarsir pada soal adalah
𝐿=

1071
2

= 535,5 𝑐𝑚2

Luas Permukaan Bangun Ruang
Pada bagian terdahulu kita telah membahas tentang luas bagun datar
diantaranya luas persegi, luas persegi panjang dan luas segitiga. Materi di atas
merupakan dasar untuk mempelajari materi luas permukaan bangun ruang.
Bangun ruang yang sering muncul pada soal USBN diantaranya kubus dan
balok.
1. Kubus
Benda berbentuk kubus banyak kita jumpai dalam keseharian kita. Salah
satu contoh benda berbentuk kubus adalah permainan rubik.
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Gambar 8 Permainan Rubik Berbentuk Kubus
Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam
bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6
sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang enam
beraturan, selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma
segiempat

Gambar 9 Kubus
Untuk memahami luas permukaan kubus perhatikan jaring-jaring
kubus berikut;

Gambar 10 Jaring-jaring Kubus

Karena sisi kubus berbentuk persegi dan memiliki 6 buah sisi maka
luas seluruh sisi kubus adalah
𝐿 = 6𝑠𝑥𝑠
𝐿 = 6𝑠 2
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Keterangan

L= luas sisi persegi
s = panjang rusuk

2. Balok
Di sekitar kita banyak sekali kita jumpai benda yang berbentuk balok,
diantaranya kotak korek api, es balok, dus air mineral, dll. Mengapa
benda tersebut di sebut balok?
Balok adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh tiga pasang
persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di
antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8
titik sudut. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut;

Gambar 11 Kubus

Gambar 12 Balok di atas adalah sebuah balok ABCD.EFGH, dengan
panjang AB=p, lebar BC=l dan tingi CG=t. Balok di atas memiliki
sepasang sisi yang sama dan sebangun (kongruen), yaitu: sisi ABCD
dengan sisi EFGH, sisi BCGF dengan sisi ADHE dan sisi ABFE dan sisi
CDHG. Untuk lebih jelasnya perhatikan jaring-jaring balok berikut;
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Gambar 12 Jaring-jaring Balok

Sisi-sisi balok di atas berbentuk persegi panjang. Berdasarkan bentuk
sisi balok di atas, maka dapat disimpulkan luas seluruh sisi balok
adalah;
𝐿 = 2(𝑝 𝑥 𝑙) + 2(𝑝 𝑥 𝑡) + 2(𝑙 𝑥 𝑡)
atau biasa di tulis menjadi
𝐿 = 2𝑝𝑙 + 2𝑝𝑡 + 2𝑙𝑡
Keterangan

L= Luas sisi persegi
p = panjang rusuk balok
l = lebar rusuk balok
t= tinggi balok

Soal dan Pembahasan
1. Diketahui luas permukaan dari sebuah balok ialah 202 cm3 hitunglah lebar
dari balok itu jika memiliki panjang yaitu 5 cm dan tingginya adalah 2 cm.
Pembahasan
Untuk menyelesaikan soal di atas peserta didik harus mengetahui rumus
menghitung luas sisi balok.
𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡)
202 = 2(5𝑙 + 5𝑥2 + 𝑙𝑥2)
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202 = 2(5𝑙 + 10 + 2𝑙)
202 = 2(7𝑙 + 10)
202 = 14𝑙 + 20, maka

14𝑙 = 202 − 20
𝑙=

182
14

𝑙 = 13 𝑐𝑚
2. Sebuah balok memiliki perbandingan panjang 5 kali dari tingginya dengan
lebar 3 kali dari tingginya. Jika luas permukaan balok adalah 184 cm 2,
hitung ukuran sesungguhnya balok tersebut.
Pembahasan:
p = 5 x t = 5t
l = 3 x t = 3t
L = 184 cm2
𝐿 = 2𝑥(𝑝𝑥𝒍 + 𝑝𝑥𝑡 + 𝒍𝑥𝑡)
184 = 2 𝑥 ( 5𝑡 𝑥 3𝑡 + 5𝑡 𝑥 𝑡 + 3𝑡 𝑥 𝑡 )
184 = 2 𝑥 ( 15𝑡 2 + 5𝑡 2 + 3𝑡 2 )
184 = 2 𝑥 (23𝑡 2 )
23𝑡 2 =

184
2

,

23𝑡 2 = 92
𝑡2 =

92
23

𝑡 2 = 4, maka 𝑡 = 2
Ukuran dari balok tersebut adalah panjang=10 cm, lebar = 6 cm dan
tinggi = 2 cm
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Soal USBN Tahun 2016 No. 26
Luas gabungan pada bangun datar pada gambar di bawah ini adalah ....

A.
B.
C.
D.

61 cm2
106 cm2
125 cm2
201 cm2

Pembahasan
Pada

soal di atas diketahui dua bangun datar yaitu persegi dan

trapesium. Untuk menjawab soal ini siswa harus memahami panjang
sisi yang diketahui dan menemukan panjang isi persegi dan panjang sisi
sejajar dan panjang sisi tegak trapesium. Bangun di atas jika diuraikan
sisi-sisinya menjadi;

Berdasarkan gambar di atas, maka;
Panjang sisi persegi = 7 𝑐𝑚
Panjang sisi sejajar trapesium = 7 𝑐𝑚 𝑑𝑎𝑛 12 𝑐𝑚
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Panjang sisi tegak trapesium = 8 𝑐𝑚
Dapatkah Saudara menjelaskan dari mana di dapat panjang sisi di atas?
Luas bangun di atas adalah;
𝐿 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚
𝐿 = (𝑠 𝑥 𝑠 ) +

1
2

𝑥(𝑎 + 𝑏)𝑥 𝑡, dengan 𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑏 adalah panjang
dua sisi yang sejajar.

𝐿 = (7𝑥7)𝑐𝑚2 +

1
𝑥 (12 + 7) 𝑥 8 𝑐𝑚2
2

𝐿 = 125 𝑐𝑚2
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal di atas
adalah;
a. Peserta didik harus memahami dengan benar pengertian bangun
persegi dan trapesium.
b. Menguraikan panjang sisi gabungan antara persegi dan trapesium
yang panjangnya 15 cm menjadi panjang sisi persegi 7 dan serta
sisanya penjang sisi tegak trapesium 8 cm.
c. Menggunakan rumus luas persegi dan trapesium.
2. Soal USBN Tahun Tahun 2017 No. 22
Perhatikan gambar berikut!

Keliling bangun datar tersebut adalah;
A.
B.
C.
D.

50 cm
60 cm
70 cm
105 cm
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Pembahasan:
Bangun datar pada soal di atas adalah layang-layang yang diketahui
panjang dua buah sisinya yaitu 10 cm dan 25 cm. Untuk menjawab soal
ini peserta didik harus mencari 2 buah sisi yang belum diketahui.
Berdasarkan definisi layang-layang,

maka dua sisi yang belum

diketahui panjnagnya adalah 10 cm dan 25 cm. Dengan demikian maka
keliling layang-layang di atas adalah
𝐾 = (10 + 10 + 25 + 25)𝑐𝑚
𝐾 = 70 cm
3. Soal USBN Tahun 2017 No. 26.
Pak Yanto memiliki 2 kebun yang berbentuk persegi dan persegi
panjang. Kebun yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 45
m dan lebar 32 m. Sedangkan kebun yang berbentuk persegi memiliki
sisi yang panjangnya dua kali dari lebar kebun yang berbentuk persegi
panjang. Selisih luas kebun Pak Yanto adalah ....
A. 9.540 𝑚2
B. 6.660 𝑚2
C. 5.235 𝑚2
D. 2.656 𝑚2
Pembahasan:
Kebun I : Bentuk persegi panjang dengan ukuran 45m x 32m.
Kebun II : bentuk persegi yang panjang sisinya 64m, mengada
demikian?
Luas kebun I = (45 𝑥 32)𝑚2 = 1440𝑚2
Luas kebun II = (64 𝑥 64)𝑚2 = 4096𝑚2
Jadi selisih kebun Pak Yanto = (4096 − 1440)𝑚2 = 2656 𝑚2
Soal ini dapat diselesaikan oleh peserta didik jika mereka memahami
apa yang dimaksud dalam soal.
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4. Soal USBN Tahun 2018 No. 21.

Berapakah luas daerah yang diarsir?
A. 256 cm2
B. 224 cm2
C. 160 cm2
D. 80 cm2
Pembahasan:
Pada soal di atas diketahui persegi panjang berukuran 48cm x 16cm
yang

didalamnya

terdapat

bangun

belah

ketupat.

Untuk

menyelesaikan soal ini kita harus menemukan panjang diagonal belah
ketupat. Untuk menemukan panjang diagonal belah ketupat,
perhatikan gambar berikut;
D

F

G
E

Dari gambar di atas maka dalat kita temukan panjang 𝐴𝐵 = 10𝑐𝑚,
𝐷𝐸 = 16𝑐𝑚 dan 𝐹𝐺 = 10𝑐𝑚, mengapa panjang 𝐹𝐺 = 10 𝑐𝑚?
Jadi luas daerah yang diarsir adalah;𝐿 =

𝐿=

1
2

𝑥 𝑑1 𝑥 𝑑2

1
𝑥𝐹𝐺𝑥𝐷𝐸
2
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1

𝐿 = 2 𝑥 10 𝑥 16 𝑐𝑚
𝐿 = 80 𝑐𝑚
5. USBN Tahun 2018 No. 22
Ibu memiliki dua lembar kain berbentuk persegi yang berukuran sama.
Panjang sisi kain tersebut 95 cm. Pada bagian tengah kedua kain
tersebut dipasang kain batik berbentuk belah ketupat. Diagonal belah
ketupat 24 cm dan 30 cm. Luas kain yang tidak tertutup kain batik
adalah ....
A. 8.305 cm2
B. 8.665 cm2
C. 17.330 cm2
D. 17.690 cm2
Pembahasan:
Untuk menyelesaikan

soal ini kita harus menggambar sketsa

permasalahan pada soal.

Luas kain yang tidak tertutup kain batik adalah;
𝐿 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 − 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡
1

𝐿 = (95 𝑥 95)𝑐𝑚2 − 2 𝑥 (30 𝑥 24)𝑐𝑚2
𝐿 = (9025 − 360)𝑐𝑚2
𝐿 = 8665 𝑐𝑚2
Karena ada dua helai kain, maka luas kain yang tidak tertutup
menjadi
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𝐿 = (8665𝑥2)𝑐𝑚2
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𝐿 = 17.330 𝑐𝑚2
6. Soal USBN Tahun 2016 No. 25

Luas bagian yang diarsir pada bangun tersebut adalah .... .... (𝜋 =
A. 86,625 cm2
B. 259,875 cm2
C. 346,500 cm2
D. 1.386 cm2

22
)
7

Pembahasan.
Soal di atas adalah soal menghitung luas

3
4

lingkaran dengan diameter 21cm.

Misakan luas daerah yang diarsir adalah L, maka Luas lingkaran yang diarsir
adalah;
𝐿=

3
𝜋𝑟 2 𝑐𝑚2
4

𝐿=

3 22
21
𝑥
𝑥 ( )2 𝑐𝑚2
4 7
2

𝐿=

3 22 21 21
𝑥
𝑥
𝑥
𝑐𝑚2
4 7
2 2

𝐿 = 259, 875 𝑐𝑚2
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal ini adalah
a. Peserta didik harus memahami bahwa luas daerah yang diarsir adalah
3
4

lingkaran.

b. Diketahui pada soal adalah diameter lingkaran, kita harus mengubah
diameter lingkaran menjadi menjadi jari-jari lingkaran.
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c. Perhitungan dalam bentuk pecahan, pengetahuan peserta didik dalam
menghitung perkalian pecahan harus tuntas. Jika peserta didik belum
memahami perhitungan perkalian pecahan, guru harus menuntaskan
terlebih dahulu materi perkalian pecahan.
7. Soal USBN Tahun 2017 No. 23
Keliling bagun datar berikut adalah .... (𝜋 =

22
7

)

14 cm

A.
B.
C.
D.

88 cm
176 cm
308 cm
616 cm

Pembahasan
Soal di atas adalah soal menghitung keliling lingkaran apabila diketahui
jari-jari. Untuk menyelesaiakan soal ini peserta didik menggunakan
rumus mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran di atas adalah;
𝐾 = 2𝜋𝑟 𝑐𝑚2
𝐾 =2𝑥

22
7

𝑥 14 𝑐𝑚2

𝐾 = 88 𝑐𝑚2
8. Soal USBN Tahun 2017 No. 25
Luas bangun datar berikut adalah... (𝜋 =
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22
7

)
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A. 147 𝑐𝑚2
B. 196 𝑐𝑚2
C. 231 𝑐𝑚2
D. 462 𝑐𝑚2
Pembahasan
Soal ini hampir sama dengan soal No.7. Bedanya pada soal ini yang
diketahui adalah jari-jari lingkaran.
𝐿=

3
𝜋𝑟 2 𝑐𝑚2
4

𝐿=

3 22
14
𝑥
𝑥 ( )2 𝑐𝑚2
4 7
2

𝐿=

3 22
𝑥
𝑥 14𝑥 14𝑐𝑚2
4 7

𝐿 = 462 𝑐𝑚2

9. Soal USBN Tahun 2018 No. 20
Perhatikan gambar berikut!

Luas bangun yang diarsir adalah....
A. 924 cm2
B. 462 cm2
C. 369,6 cm2
D. 231 cm2
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Pembahasan
Coba cermati bagian lingkaran yang diarsir! Berapa bagian lingkaran
1

yang diarsir? Satu bagian daerah yang diarsir adalah 8 bagian dari luas
seluruh daerah lingkaran. Bagaimana Saudara menjelaskan hal ini?
Pada gambar diketahui bahwa diameter lingakaran itu adalah 28 𝑐𝑚.
Dengan demikian luas daerah yang diarsir adalah;
𝐿 = 3𝑥 (
𝐿 =3𝑥
𝐿 = (3 𝑥
𝐿 = (3 𝑥

1
𝑥 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛)
8

1
8

𝑥 𝜋 𝑥 𝑟2
1
8

𝑥

22
7

𝑥 14 𝑥 14 )𝑐𝑚2

1 22
𝑥
𝑥 14 𝑥 14 )𝑐𝑚2
8
7

𝐿 = 231 𝑐𝑚2
10. Soal USBN Tahun 2016 No. 27
Perhatikan gambar berikut! Luas permukaan bangun tersebut adalah....

A.
B.
C.
D.

1.944 cm2
972 cm2
756 cm2
486 cm2

Pembahasan:
Soal di atas, diketahui sebuah balok dengan ukuran panjang 18 cm,
lebar 9 cm dan tinggi 12 cm. Luas sisi balok di atas adalah;
𝐿 = (2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑙 ) + (2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑡) + (2 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡)
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𝐿 = (2 𝑥 18 𝑥 9)𝑐𝑚2 + (2 𝑥 18 𝑥 12) 𝑐𝑚2 + (2 𝑥 9 𝑥 12) 𝑐𝑚2
𝐿 = (2 𝑥 18 𝑥 9)𝑐𝑚2 + (2 𝑥 18 𝑥 12) 𝑐𝑚2 + (2 𝑥 9 𝑥 12) 𝑐𝑚2
𝐿 = 972 𝑐𝑚2
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab soal ini adalah;
a. Soal ini bisa terjawab apabila materi bangun ruang sudah dipelajari
b. Peserta didik harus mengetahui karakteristik bangun ruang balok.
11. Soal USBN Tahun 2018 No. 34
Sebuah kolam berbentuk balok dengan ukuran panjang bagian dalam
27 m. Lebar kolam sepertiga dari panjangnya. Kedalaman kolam
seperenam dari lebarnya. Sisi bagian dalam dipasang keramik. Biaya
pemasangan keramik Rp22.500,00 per 𝑚2 . Berapakah biaya yang
dibutuhkan untuk pemasangan keramik?
Pembahasan
Diketahui

Panjang bagian dalam

= 27 m
1

Lebar kolam bagian dalam = 3 𝑥27 𝑚 = 9 m
Kedalaman kolam

1

3

=6 𝑥 9 𝑚 = 2 𝑚

Luas kolam yang akan dipasang keramik adalah
𝐿 = (𝑝𝑥𝑙 ) + 2(𝑝𝑥𝑡) + 2(𝑙𝑥𝑡) (kolam tanap tutup)
3

3

𝐿 = (27𝑥9) + 2 (27𝑥 2) + 2(9𝑥 2)
𝐿 = 351 𝑚2
Biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan keramik seluas 594 𝑚2
= 351 𝑥 Rp22.500,00
= Rp7.897.500

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan instrumen
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat
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tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall),
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan
(recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1)
transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan
informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4)
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide
dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall.
Anderson & Krathwohl

mengklasifikasi dimensi proses kognitif sebagai

berikut.
Mencipta

Mengkreasi ide/gagasan sendiri
Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi,
mengembangkan,
menulis, memformulasikan.

Evaluasi

Mengambil keputusan sendiri
Kata Kerja: evaluasi, menilai, menyanggah,
memutuskan,
memilih, mendukung.

HOTS

Analisis

Menspesifikasi aspek-aspek/elemen
Kata kerja: membandingkan, memeriksa,
menguji, mengkritisi,
menguji.

Aplikasi

Menggunakan informasi pada domain
berbeda
Kata kerja: Menggunakan,
mendemostrasikan, mengilustrasikan,
mengoperasikan

MOTS

Pemahaman

Menjelaskan ide atau konsep
Kata kerja: menjelaskan,
mengklasifikasikan, menerima,
melaporkan
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Pengetahuan Mengingat kembali
LOTS

Kata kerja: mengingat,
mendaftar,mengulang, menirukan

Anderson dalam (Kemdikbud, 2015)

Kisi-kisi Soal
KISI-KISI UJIAN SOAL HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 15 menit
: 3 Soal
: 2019/2020

Kompetensi yang
diuji

Lingkup
Materi

1

Menentukan
keliling dan luas
persegi,
persegipanjang,
dan segitiga.

Pengukuran Luas
dan
Keliling
Persegi
dan
Persegi
Panjang

Diberikan
deskripsi
tentang
kandang
ayam dan
kelilingnya
siswa dapat
menentukan
luas terbesar
dari kandang
ayam apakah
berbentuk
persegi atau
persegi
panjang

1

L3
Uraian
(Penalaran)

2

Menentukan
keliling dan luas
persegi,
persegipanjang,
dan segitiga

Pengukuran Luas
dan
Keliling
Persegi
dan
Persegi
Panjang

Diberikan
persegi
panjang
berukuran 10
x 8 satuan
yang
didalamnya
terdapat
bangun
segiempat
peserta didik

2

L3
Uraian
(Penalaran)

NO

Materi

Indikator Soal No

Level
Kognitif
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Bentuk
Soal

NO

Kompetensi yang
diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

dapat
menghitung
luas
segiempat
yang terletak
di dalam
persegi
panjang.
Menentukan
keliling dan luas
persegi,
persegipanjang,
dan segitiga
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Pengukuran Luas
dan
Keliling
Persegi
dan
Persegi
Panjang

Diberikan
kayu yang
panjangnya
32 m untuk
dijadikan
pagar keliling
kebun,
peserta didik
dapat
memilih
beberapa
kandang yang
dapat dibuat
dari kayu
yang tersedia.

2

L3
Uraian
(Penalaran)
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Kartu Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:Mahmun Zulkifli

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan dan menentukan
keliling dan luas persegi,
persegipanjang, dan segitiga serta
hubungan pangkat dua dengan
akar pangkat dua.

LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Keliling dan Luas Persegi dan
Persegi Panjang

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

Budi akan membuat kandang Ayam yang
terbuat dari kayu. Keliling kandang ayam
yang akan di buat oleh Budi adalah 100 m.
Ketentuan kandang ayam yang akan dibuat
oleh Budi adalah
a. Kandang ayam berbentuk persegi atau
persegi panjang
b. Kandang ayam yang dibuat harus
memiliki luas maksimum.
Dengan memperhatikan ketentuan di atas,
kandang ayam yang akan dibuat oleh Budi
apakah berbentuk persegi atau persegi
panjang? Jelaskan alasanmu.

INDIKATOR SOAL
Diberikan deskripsi tentang
kandang ayam dan panjang
kelilingnya siswa dapat
menentukan luas terbesar dari
kandang ayam apakah berbentuk
persegi atau persegi panjang
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:Mahmun Zulkifli

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan dan menentukan
keliling dan luas persegi,
persegipanjang, dan segitiga serta
hubungan pangkat dua dengan
akar pangkat dua.

Buku
Sumber :

Nomor
Soal

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar di bawah ini!

2

LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Keliling dan Luas Persegi dan
Persegi Panjang

INDIKATOR SOAL
Diberikan persegi panjang
berukuran 10 x 8 satuan yang
didalamnya terdapat bangun
segiempat peserta didik dapat
menghitung luas segiempat
yang terletak di dalam persegi
panjang.
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Gambar di atas adalah persegi
panjang yang di dalamnya adalah
persegi yang panjangya 1 satuan.
Berdasarkan gambar di atas hitunglah
perbandingan luas persegi panjang
dan luas segi empat yang diarsir.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:Mahmun Zulkifli

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan dan menentukan
keliling dan luas persegi,
persegipanjang, dan segitiga serta
hubungan pangkat dua dengan
akar pangkat dua.

Buku
Sumber :

Nomor
Soal
3

LINGKUP MATERI
Pengukuran

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Seorang petani mempunyai kayu sepanjang
32 meter. Ia ingin membuat kandang ayam.
Beberapa rancangan kandang ayam
diperlihatkan pada gambar di bawah. Dari
gambar berikut rancangan mana saja (lebih
dari satu) yang sesuai dengan panjang kayu
yang ada pada petani itu ?

MATERI
Keliling dan Luas Persegi dan
Persegi Panjang

INDIKATOR SOAL
Diberikan kayu yang akan
digunakan untuk membuat 3
buah kandang ayam dengan
berbagai bentuk, siswa dapat
menentukan bentuk kandang
ayam yang dapat dibuat
dengan panjang kayu yang
disediakan.
Mengapa soal-soal di atas termasuk kategori soal HOTS?

Coba Saudara

diskusikan dengan teman sekelompok.
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KESIMPULAN

Pada Unit Keliling dan Luas Bangun Datar di bahas tiga materi yaitu Keliling
dan Luas Persegi dan Persegi Panjang, Keliling dan Luas Lingkaran dan Luas
Permukaan Bangun Ruang. Ketiga materi ini mempunyai banyak aplikasi
dalam kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Agar KD dapat tercapai dengan baik, perancangan aktivitas pembelajaran
merupakan salah satu unsur terpenting. Aktivitas yang baik akan
menghasilkan output

pembelajaran yang baik pula. Merancang aktivitas

pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang
tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhatikan kondisi peserta didik.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran. Proses pembelajaran yang terencana dengan baik akan dapat
mencapai nilai USBN yang baik.
Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Pengembangan soal HOTS wajib dilakukan oleh guru.
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UMPAN BALIK

Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari Unit Keliling dan Luas Bangun
Datar ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1. Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang ada
dalam unit ini.
2. Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau penjelasan
dalam menjawab latihan.
3. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan aktivitasaktivitas tersebut.
4. Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.
5. Lakukan refleksi apakah Saudara telah memahami isi dari unit ini? Apabila
Saudara belum memahami secara tuntas pelajari ulang unit ini, kembali
baca dan diskusikan dengan teman dalam KKG. Apabila Saudara telah
memahami dengan baik, cobalah kembangkan soal-soal dalam bentuk
yang lain dengan membaca referensi-referensi pendukung yang ada.
Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang
dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) serta hubungan
pangkat tiga dengan akar pangkat tiga di kelas V dan menjelaskan bangun
ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas
permukaan dan volumenya di kelas VI. Topik ini terdiri dari dua materi, yaitu:
(1) volume kubus dan balok, dan (2) volume gabungan beberapa bangun
ruang. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada unit ini, guru dapat
memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi-materi tersebut ke
peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan
terutama dalam memfasilitasi kemampuan pengembangan kemampuan
berpikir tingkat tinggi peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang volume kubus, balok, dan volume gabungan beberapa bangun ruang,
soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun terakhir dan soal-soal PISA/TIMSS
sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan
guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari
oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan
kisi-kisi dan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan
dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik
belajar tentang volume kubus, balok, dan volume gabungan beberapa bangun
ruang, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan volume kubus,
balok, dan volume gabungan beberapa bangun ruang serta mendorong peserta
didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Topik volume kubus dan balok serta volume gabungan beberapa bangun
ruang yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas bahan bacaan
volume kubus dan balok dan (2) volume gabungan beberapa bangun ruang.
Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua buah LKPD, yaitu: (1) volume kubus
dan balok dan (2) volume gabungan beberapa bangun ruang. LKPD
dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V
dan VI berikut.
Tabel 1 Kompetensi dan Target Kompetensi
No Kompetensi Dasar
Kelas V
1
3.5
Menjelaskan dan
menentukan
volume bangun
ruang dengan
menggunakan
satuan volume
(seperti kubus
satuan) serta
hubungan pangkat
tiga dengan akar
pangkat tiga

Target Kompetensi
1. Menjelaskan volume kubus dan balok dengan
menggunakan satuan volume (seperti kubus
satuan).
2. Menjelaskan pangkat tiga
suatu bilangan
(dibahas di unit pembelajaran bilangan ACB
unit pangkat dan akar suatu bilangan).
3. Menjelaskan akar pangkat tiga suatu bilangan
(dibahas di unit pembelajaran bilangan ACB
unit pangkat dan akar suatu bilangan).
4. Menentukan pangkat tiga
suatu bilangan
(dibahas di unit pembelajaran bilangan ACB
unit pangkat dan akar suatu bilangan).
5. Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan
(dibahas di unit pembelajaran bilangan ACB
unit pangkat dan akar suatu bilangan).
6. Menjelaskan Volum Kubus hubungannya dengan
pangkat tiga.
7. Menjelaskan rusuk Kubus hubungannya dengan
akar pangkat tiga.
8. Menentukan volume kubus dan balok dengan
menggunakan satuan volume (seperti kubus
satuan) .
9. Menentukan volume kubus hubungannya dengan
pangkat tiga.
10. Menentukan rusuk kubus hubungannya dengan
akar pangkat tiga.
11.
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No
2

Kompetensi Dasar
Target Kompetensi
4.5
1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan
volume bangun ruang dengan menggunakan
masalah yang
satuan volume (seperti kubus satuan)
berkaitan dengan
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan Volum
volume bangun
Kubus dengan melibatkan pangkat tiga.
ruang dengan
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan Volum
menggunakan
Kubus dengan melibatkan akar pangkat tiga.
satuan volume
(seperti kubus
satuan) melibatkan
pangkat tiga
dan akar pangkat
tiga
Kelas VI
3
3.7
1. Menjelaskan bangun ruang yang merupakan
Menjelaskan
gabungan dari beberapa bangun ruang (dibahas
bangun ruang yang
di paket unit pembelajaran geometri unit
merupakan
bangun ruang).
gabungan dari
2. Menjelaskan luas bangun ruang yang merupakan
beberapa bangun
gabungan dari beberapa bangun ruang (dibahas
ruang, serta luas
pada paket unit pengukuran unit keliling dan
permukaan dan
luas bangun datar).
volumenya
3. Menjelaskan volume bangun ruang yang
merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang
4. Menentukan volume bangun ruang yang
merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang
4
4.7
1. Mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan
Mengidentifikasi
gabungan dari beberapa bangun ruang (dibahas
bangun ruang yang
unit pembelajaran geometri unit bangun
merupakan
ruang) .
gabungan dari
2. Mengidentifikasi luas permukaan bangun ruang
beberapa bangun
yang merupakan gabungan dari beberapa bangun
ruang, serta luas
ruang (dibahas padaunit pengukuran unit
permukaan dan
keliling dan luas bangun datar).
volumenya.
3. Mengidentifikasi volume bangun ruang yang
merupakan gabungan dari beberapa bangun
ruang.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Kompetensi dan Indikator
NO Kompetensi
Kelas V
1

3.5
Menjelaskan dan
menentukan
volume bangun
ruang
dengan
menggunakan
satuan volume
(seperti kubus
satuan)
serta
hubungan
pangkat
tiga
dengan
akar
pangkat tiga

Indikator
IPK Pendukung
3.5.1
Menjelaskan pangkat tiga suatu bilangan (dibahas di unit
pembelajaran bilangan ACB unit pangkat dan akar
suatu bilangan).
3.5.2
Menjelaskan akar pangkat tiga suatu bilangan (dibahas di
unit pembelajaran bilangan ACB unit pangkat dan akar
suatu bilangan).
3.5.3
Menentukan pangkat tiga suatu bilangan (dibahas di unit
pembelajaran bilangan ACB unit pangkat dan akar
suatu bilangan).
3.5.4
Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan (dibahas di
unit pembelajaran bilangan ACB unit pangkat dan akar
suatu bilangan).
IPK Kunci
3.5.5
Menjelaskan volume kubus dengan menggunakan kubus
satuan.
3.5.6
Menjelaskan volume balok dengan menggunakan kubus
satuan.
3.5.7
Menjelaskan Volum Kubus hubungannya dengan pangkat
tiga.
3.5.8
Menjelaskan rusuk Kubus hubungannya dengan akar
pangkat tiga.
3.5.9
Menentukan volume kubus dengan menggunakan satuan
volume (seperti kubus satuan) .
3.5.10
Menentukan volume balok dengan menggunakan kubus
satuan.
3.5.11
Menentukan volume kubus hubungannya dengan pangkat
tiga.
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NO

2

Kompetensi

4.5
Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan volume
bangun ruang
dengan
menggunakan
satuan volume
(seperti kubus
satuan)
melibatkan
pangkat tiga
dan akar
pangkat tiga.
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Indikator
3.5.12
Menentukan rusuk kubus hubungannya dengan akar
pangkat tiga.
IPK Pengayaan
3.5.13
Menentukan volume kubus dengan menggunakan rumus
3.5.14
Menentukan volume balok dengan menggunakan rumus
3.5.15
Menentukan volume tabung dengan menggunakan rumus
3.5.16
Menentukan volume prisma dengan menggunakan rumus
3.5.17
Menentukan volume kubus dengan menggunakan satuan
baku/satuan kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
3.5.18
Menentukan volume balok dengan menggunakan satuan
baku/satuan kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
3.5.19
Menentukan volume prisma dengan menggunakan satuan
baku/satuan kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
3.5.20
Menentukan volume tabung dengan menggunakan satuan
baku/satuan kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
IPK Pendukung
……………………………………………
IPK Kunci
4.5.1
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume
kubus dengan menggunakan kubus satuan.
4.5.2
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume
balok dengan menggunakan kubus satuan.
4.5.3
Menyelesaikan masalah yang berkaitan volum kubus
dengan melibatkan pangkat tiga.
4.5.4
Menyelesaikan masalah yang berkaitan volum kubus
dengan melibatkan akar pangkat tiga.
IPK Pengayaan
4.5.5
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NO

Kompetensi

Indikator
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume
kubus dengan satuan baku/satuan kubik (misal: mm 3,
dm3, cm3, m3, liter dll).
4.5.6
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume
balok dengan menggunakan satuan baku/satuan kubik
(misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
4.5.7
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume
prisma dengan menggunakan satuan baku/satuan kubik
(misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
4.5.8
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume
tabung dengan menggunakan satuan baku/satuan kubik
(misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll). .

Kelas VI
3.7
3
Menjelaskan
bangun ruang
yang
merupakan
gabungan dari
beberapa
bangun ruang,
serta luas
permukaan dan
volumenya.

IPK Pendukung
3.7.1
Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang (dibahas di unit pembelajaran
geometri unit bangun ruang).
3.7.2
Menjelaskan luas bangun ruang yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang (dibahas pada paket unit
pengukuran unit keliling dan luas bangun datar).
IPK Kunci
3.7.3
Menjelaskan volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari kubus dan balok .
3.7.4
Menentukan volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari kubus dan balok.
IPK Pengayaan
3.7.5
Menentukan volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari kubus dan balok dengan menggunakan
satuan baku/satuan kubik (misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter
dll).
3.7.6
Menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume
bangun ruang yang merupakan gabungan dari kubus dan
balok dengan menggunakan satuan baku/satuan kubik
(misal: mm3, dm3, cm3, m3, liter dll).
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NO
4

Kompetensi

Indikator

4.7
Mengidentifikasi
bangun ruang
yang
merupakan
gabungan dari
beberapa
bangun ruang,
serta luas
permukaan dan
volumenya.

IPK Pendukung
4.7.1
Mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan
dari beberapa bangun ruang (dibahas unit pembelajaran
geometri unit bangun ruang) .
4.7.2
Mengidentifikasi luas permukaan bangun ruang yang
merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang
(dibahas pada paket unit pengukuran unit keliling dan
luas bangun datar).
IPK Kunci
4.7.3
Mengidentifikasi volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari kubus dan balok.
IPK Pengayaan

4.7.4

Mengidentifikasi volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari beberapa kubus dan balok.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Volume Kubus dan Balok
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berhubungan dengan volume
utamanya volum bangun-bangun yang berbentuk kubus dan balok. Bayangkan jika
kita tidak tahu tentang volume kubus dan balok, apa yang akan terjadi dalam
kehidupan sehari-hari kita? Dapatkah kita membuat kotak yang dapat dengan
tepat digunakan untuk tempat menyimpan benda sesuai ukuran benda
tersebut? Dapatkah kita berbelanja bahan pembungkus sesuai kebutuhan
kita? Masih banyak lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang terkait
dengan volume bangun ruang.
Perhatikan Gambar berikut!

Gambar 1 Kemasan yang Berbentuk Kubus dan/atau Balok

Bagaimana kita dapat menghitung volume air yang ada dalam kolam renang,
bak mandi, atau tower air?

Gambar 2 bak mandi, Kolam renang, dan Tower Air
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Bagaiman kita bisa memilih harga kemasan minuman satu dengan yang lain
tanpa melihat isi dan perbandingan harganya?

Gambar 3 Volume kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari

Dari gambaran di atas tampak volume hal yang tidak terlepas dari kehidupan
sehari-hari kita. Untuk itu, pada agian ini akan membahas tentang volume kubus
dan balok sebagai dasar untuk mempelajari volume bangun ruang yang lain,
agar guru tahu bagaimana cara membelajarkannya dan mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari.

B. Volume Gabungan Beberapa Bangun Ruang
Bagaimana dengan volum bangun gabungan bangun ruang? Apakah volume
bangun ruang erat hubungannya dengan kehidupan sehari hari kita? Banyak
sekali bangun-gabungan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Perhatikan gambar berikut!

Gambar 4 Bangun Gabungan dari Beberapa Bangun Ruang dalam Kehidupan Sehari-hari
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Dari gambaran di atas tampak bahwa bangun gabungan beberapa ruang tidak
terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Gambaran bangun ruang gabungan
dari beberapa bangun ruang diatas dalam pembelajaran geometri dapat
digambarkan antara lain seperti gambar berikut.

Gambar 5 Bangun Gabungan dari Beberapa Bangun Ruang

Gabungan beberapa bangun ruang seperti tampak pada gambar 5 dipajari pada
Unit Pembelajaran Geometri Unit Bangun Ruang. Pada bagian ini akan dibahas
tentang materi terkait volum gabungan beberapa bangun ruang di SD/MI
berbasis masalah, agar guru tahu bagaimana cara membelajarkannya dengan
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa contoh
penyelesaian soal yang cenderung keluar di USBN dari tahun ketahun.
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SOAL-SOAL USBN
A. Volume Kubus dan Balok
Berikut ini contoh soal USBN yang berkaitan dengan materi volume pada
kompetensi 3.5 Menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat
tiga dengan akar pangkat tiga. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu,
soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan
soal yang setipe pada materi volum kubus dan balok.
1.

Contoh Soal USBN Tahun 2016
NO
1

Soal
Perhatikan gambar berikut ini!
Volume bangun disamping adalah …. (¶ =
A.
B.
C.
D.

31,5 cm

22
)
7

891 cm3
1.782 cm3
8.019 cm3
8.919 cm3

18 cm
identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menentukan
volume
tabung
,
menggunakan satuan baku cm3 .

Diketahui

:

Diameter dan tinggi tabung

ditanyakan

:

Volume tabung

Materi yang dibutuhkan

:

Volume tabung
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2

Sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 60 cm. Jika
akuarium tersebut akan diisi air hingga penuh, berapa liter air yang
diperlukan?
A.
B.
C.
D.

21,6 liter
36 liter
216 liter
360 liter

identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menentukan
volume
kubus
menggunakan satuan baku, liter .

Diketahui

:

Panjang rusuk akuarium yang berbentuk kubus
dalam cm

Ditanyakan

:

Berapa liter air yang dapat memenuhi akuarium

Materi yang dibutuhkan

:

Volume kubus

2.

dengan

Contoh Soal USBN Tahun 2017
NO

Soal

1

Volume bangun disamping adalah …. (¶ =
A.
B.
C.
D.

20 cm
cm

14 cm

22
)
7

12.320 cm3
6.160 cm3
2.744 cm3
616 cm3

identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menentukan
volume
tabung
menggunakan satuan baku, cm3 .

Diketahui

:

Diameter dan tinggi tabung

Ditanyakan

:

Volume tabung

Materi yang dibutuhkan

:

Volume tabung

dengan
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3.

Contoh Soal USBN Tahun 2018
NO
1

Soal
Danu membuat sebuah bangun balok dengan cara menumpuk satuan
seperti gambar berikut!
Berapa banyak kubus satuan untuk
menyusun bangun balok tersebut,
bagian dalam tidak ada kubus
satuan (kosong)?
A.
B.
C.
D.

24 kubus satuan
34 kubus satuan
36 kubus satuan
66 kubus satuan

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menentukan volume balok dengan menggunakan
satuan volume (seperti kubus satuan) .

Diketahui

:

Tumpukan satuan kubus yang membentuk balok
dengan ukuran (3 × 3 × 4) kubus satuan.

Ditanyakan

:

Banyak kubus satuan untuk menyusun bangun
balok tersebut.

Materi yang dibutuhkan

:

Volume balok dengan menggunakan kubus
satuan.

NO
2

Soal
Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus
tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang berukuran sama. Panjang
balok satuan 12 cm dan lebarnya 6 cm. Banyak tumpukan balok satuan
dalam kardus adalah … .
A.
B.
C.
D.

12
9
6
4

Identifikasi
Level Kognitif

160

:

L3
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Indikator yang
bersesuaian

:

Menentukan volume balok dengan menggunakan kubus
satuan.

Diketahui

:

Ukuran kardus berbentuk kubus (72 cm) dan ukuran
balok satuan (12 × 6) cm .

Ditanyakan

:

Banyak tumpukan balok satuan dalam kardus?

Materi yang
dibutuhkan

:

Volume kubus dengan menggunakan balok satuan.

4. Contoh Soal Try Out Ujian Nasional SD/MI
NO
1

Soal
Perhatikan gambar berikut!
Volume bangun disamping
adalah … cm3
A.
B.
C.
D.

192.000
120.000
96.000
80.000

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menentukan volume prisma.

Diketahui

:

Ukuran alas dan tinggi prisma.

Ditanyakan

:

Volume prisma..

Materi yang dibutuhkan

:

Volume prisma.

B. Volume Gabungan Beberapa Bangun Ruang
Berikut ini contoh soal USBN yang berkaitan dengan materi volume pada
kompetensi 3.7 Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari
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beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya. Soal-soal ini
disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi volume kubus
dan balok.
1.

Contoh Soal USBN Tahun 2016
NO

Soal
Perhatikan bangun berikut!

1

Volume
bangun
adalah ….

disamping

E. 4.096 cm3
F. 6.144 cm3
G. 10.230 cm3
H. 10.240 cm3

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator Yang
bersesuaian

:

Menentukan volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari kubus dan balok dengan menggunakan
satuan baku cm3.

Diketahui

:

Panjang, lebar, dan tinggi bangun gabungan balok dan
kubus.

Ditanyakan

:

Volume bangun gabungan balok dan kubus.

Materi yang
dibutuhkan

:

Volume bangun gabungan balok dan kubus.
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2.

Contoh Soal Try Out Ujian nasional SD/MI
NO
1

Soal
Perhatikan gambar berikut!

18 cm
Tentukan volume bangun tersebut!
identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator Yang
bersesuaian

:

Menentukan volume bangun ruang yang merupakan
gabungan dari kubus dan balok dengan menggunakan
satuan baku/satuan kubik (misal: mm 3, dm3, cm3, m3,
liter dll).

Diketahui

:

Ukuran salah satu sisi dan tanda kesamaan panjang
pada bangun ruang gabungan kubus dan balok .

Ditanyakan

:

Volume bangun tersebut.

Materi yang
dibutuhkan

:

Volume bangun gabungan kubus dan balok.
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Pemahaman tentang volume sangat penting karena banyak kehidupan seharihari kita yang melibatkan pemahaman akan volume bangun ruang. Volume
kubus dan balok adalah jumlah isi didalam kubus dan balok tersebut sehingga
dapat kita lihat bahwa volume itu dapat dicari dari ukuran panjang, lebar, dan
tinggi kubus dan balok tersebut. Agar dapat memotivasi siswa belajar
mengenai volume bangun ruang dan volume bangun ruang gabungan maka
dalam contoh-contoh soal hendaknya dikaitkan dengan pengalaman siswa
dalam kehidupan sehari-hari mereka, misalnya: volume bak mandi, aquarium,
kolam renang, volume kemasan minuman dan lain-lain.
Dengan memperhatikan soal-soal USBN dan soal-soal latihan yang dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari secara garis besar ada beberapa permasalahan
yang perlu diselesaikan yaitu bagaimana menghitung volume kubus, balok,
prisma, dan/atau tabung? Bagaimana menghitung volume gabungan beberapa
bangun ruang, seperti: kubus dan balok, balok/kubus dan prisma, ataupun
kubus, balok, dan/atau prisma? Untuk menjawab pertanyaan yang muncul
tersebut, apa yang akan Saudara lakukan sebagai Guru?
1. Tugas perencanaan.
Pada tugas perencanaan yang dapat saudara lakukan sebagai guru adalah: (a)
menetapkan tujuan dan mengkomunikasikan dengan siswa, (b) merancang
situasi masalah yang sesuai dan rencanakan cara-cara untuk memberi
kemudahan
penyelesaian

bagi

siswa

masalah,

dalam
dan

(c)

melaksanakan
mengorganisasi

merencanakan kebutuhan untuk penyelidikan siswa.

164

proses
sumber

perencanaan
daya

dan
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2. Tugas interaktif.
Pada tugas interaktif ini, yang dapat saudara lakukan sebagai guru adalah
menggunakan model dan pendekatan yang saudara pilih dalam aktifitas
belajar yang saudara lakukan. Dalam aktifitas ini menggunakan model PBL
dengan pendekatan pemecahan masalah. Untuk itu langkah-langkah
pembelajarannya adalah sebagai berikut.
a.

Tahap :1 orientasi siswa pada situasi masalah.
Pada tahap ini, guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan
dibahas, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengadakan apersepsi,
dan pemberian motivasi siswa berupa masalah awal yang akan digunakan
membangkitkan keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah utama.

b.

Tahap 2: mengorganisasi siswa untuk belajar.
Pada tahap ini pertama guru dapat membagi siswa dalam kelompokkelompok kecil (4-5 orang) secara hiterogen antara kelompok yang
pandai dan yang kurang; kedua, guru menyampaikan atau mengajukan
permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau
diselesaikan siswa.

c.

Tahap 3: membimbing penyelidikan individual maupun kelompok dalam
mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Pada tahap ini masing-masing kelompok diminta memecahkan masalah
yang

berdasarkan

pengetahuan

dan

pengalaman

siswa.

Dalam

memecahkan masalah ini, perlu dikembangkan keterampilan siswa
dalam: (1) memahami masalah dalam arti menentukan apa yang diketahui
dan

apa

yang

ditanyakan;;

(2)

membuat

model

matematika

(merencanakan cara penyelesaiannya); (3) menyelesaikan masalah
(melaksanakan rencana, dan; (4) menafsirkan solusinya (mengecek
hasilnya) (Permendiknas, 2006: 416 dan Polya (1973)).
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d.

Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Pada tahap ini, masing-masing kelompok menyajikan atau menyampaikan
secara lisan hasil temuan kelompok di depan kelas, kemudian guru dan
kelompok yang lain memberikan komentar atas temuan kelompok yang
menyajikan. Selanjutnya guru dapat memberikan penguatan terhadap
materi yang telah didiskusikan, sehingga siswa mempunyai pemahaman
yang sama.

e.

Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Pada tahap ini, guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi
terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima atau
proses-proses yang mereka tempuh atau gunakan. Disamping itu, guru
dapat memberikan soal-soal yang harus dikerjakan siswa berkaitan
dengan materi yang sedang dipelajari

Aktivitas ini di bagi menjadi 2 bagian untuk memperkuat konsep dan
pemahaman saudara terkait volume bangun ruang dan volume gabungan
beberapa bangun ruang. Diharapkan setelah melakukan aktivitas ini, saudara
mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas terkait volume
bangun ruang dan volume gabungan beberapa bangun ruang.

Aktivitas 1 Volume Kubus dan Balok
Tujuan Aktivitas Pembelajaran.
Setelah melakukan kegiatan diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang
volume kubus dan balok.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 45 Menit.

(PBL dan Problem solving)
Apa yang Saudara lakukan?
1.

Menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.
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2.

Menanyakan kepada peserta beberapa hal yang telah dilakukan seharihari, seperti: Berapa gelas air yang kamu minum setiap hari? Berapa liter
minyak goreng yang dibutuhkan ibu setiap bulannya? Berapa liter air yang
dibutuhkan untuk mengisi bak mandi? dan sebagainya.

3.

Menanyakan diantara ketiga kemasan air manakah yang paling banyak
isinya? Tunjukkan alasannya!

Gambar 6 Tiga Kemasan Botol

4.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
dan menyuruh kelompok memilih salah satu anggotanya untuk menjadi
ketua kelompok.

5.

Menyiapkan kubus-kubus satuan untuk setiap kelompok dengan jumlah
yang sama, seperti contoh berikut.

Gambar 7 Kubus Satuan

6.

Memanggil perwakilan kelompok untuk melakukan demonstrasi dengan
langkah sebagai berikut.
a.

Siapkan kubus satuan yang dibagikan Guru dan Lembar Kerja
Siswa(LKS).
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b.

Mintalah setiap kelompok untuk menyusun bermacam-macam
bentuk balok dari kubus satuan yang telah dibagikan guru. Salah satu
contoh dari 10 kubus satuan dapat disusun menjadi balok seperti
berikut.

Gambar 8 Contoh Bentuk balok yang Disusun dari 10 Kubus Satuan

c.

Siapkan kelompok dan anggota kelompok yang terpilih (lewat
undian) untuk menunjukkan bangun balok yang terbentuk yang
berbeda dari kelompok yang lain.

d.

Mintalah masing-masing kelompok untuk mengamati apakah balokbalok yang terbentuk dari 10 kubus satuan tersebut memiliki volume
yang berbeda atau sama? Apakah alasannya? (Jawaban yang
diharapkan adalah adalah volumenya sama karena banyaknya kubus
satuan sama).

7.

Mintalah pada masing-masing kelompok dengan cara yang sama
mengerjakan LKPD untuk menemukan rumus volume kubus dan balok.

Aktifitas 2: Volume Gabungan Beberapa Bangun Ruang
Tujuan Aktivitas Pembelajaran.
Setelah melakukan kegiatan diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang
volume gabungan beberapa bangun ruang
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran
(PBL dan Problem solving)
1.

Apa yang Saudara lakukan?
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: 45 Menit.
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2.

Menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.

3.

Menanyakan kepada peserta beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari
yang menggambarkan bentuk-bentuk bangun ruang gabungan dikaitan
dengan volumenya, contoh tenda yang digunakan dalam kemah
bagaimana kita bisa memperhitungkan banyaknya orang yang dapat
tertampung dalam tenda tersebut. .

4.

Menggambarkan atau menunjukkan bentuk-bentuk gabungan beberapa
bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari kedalam bentuk bangun
geometri gabungan berberapa bangun ruang, seperti contoh berikut.

Gambar 9 Contoh bangun ruang gabungan

5.

Menanyakan pada siswa bagaimana cara menghitung volumenya.

6.

Siswa mengerjakan LKPD Vulume Gabungan Beberapa Bangun Ruang
yang dibagikan guru.

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD 1: Volume Kubus dan Balok
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LKPD 1
Volum Kubus dan Balok
1. Tujuan
Setelah melakukan kegiatan diharapkan peserta didik dapat menemukan
menjelaskan rumus volume Balok dan Kubus.
2. Mata Pelajaran
Matematika (Pengukuran)
3. Petunjuk Kerja
a. Bekerjalah dalam kelompok beranggotakan 4’5 orang.
b. Isilah form kegiatan dan amatilah isian pada tiap kolom volume, panjang,
lebar, dan tingginya,
c. Pehatikan kaitan dari keempatnya
4. Form kegiatan untuk menemukan rumus balok

No

Gambar Bangun

volume
(V)

panjang
(p)

lebar (l)

tinggi
(t)

1

2

3

4

5

6

1.

3

3

1

1

2.

6

3

2

...

3.

9

3

...

...

4.

18

...

...

...

6.

...

...

...

...

Kesimpulan
Dari tabel di atas tampak bahwa volum balok
Vbalok = … × … × … × …..
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5. Dengan cara yang sama perhatikan form berikut.

volume
(V)

panjang
(rusuk)

lebar
(rusuk)

tinggi
(rusuk)

1.

8

2

2

2

2.

…

…

…

...

3.

…

…

...

...

No

Gambar Bangun

Kesimpulan
Dari tabel di atas tampak bahwa volum Kubus
Vkubus = … × … × … × …..

LKPD 2: Volume Gabungan Beberapa bangun Ruang
LKPD 2
Volume Gabungan Beberapa Bangun Ruang
1. Tujuan
Setelah melakukan kegiatan diharapkan peserta didik dapat menemukan
menjelaskan rumus volume Balok dan Kubus.
2. Mata Pelajaran
Matematika (Pengukuran)

3. Petunjuk Kerja
a. Bekerjalah dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang.
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b.
c.

Isilah form kegiatan dan amatilah isian pada tiap kolom .
Pehatikan kaitan dari kolom-kolom tersebut!

4. Form kegiatan untuk menemukan rumus volume gabungan beberapa bangun
ruang.

No

Gambar Bangun

1.

volume (V1)

Volume
(V2)

Volume
(V3)

Volum
Gabungan

2(12×12×12)
= 3456 cm3

(12×12×12)
= 1728 cm3

-----

3(12×12×12)
5184 cm3

…. cm3

… cm3

…. cm3

…. cm3

…. cm3

… cm3

-----

…. cm3

2.

3.

Kesimpulan
Dari tabel di atas tampak bahwa volume gabungan Beberapa Bangun
ruang adalah:
Vgabungan = … × … × … × …..
Dimana, V1 = Volume bangun ruang 1
V1 = Volume bangun ruang 2
V1 = Volume bangun ruang 3, dst.
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C. Bahan Bacaan

Volume Bangun Ruang
1. Materi Pembelajaran Volum Balok dan Kubus

Berapakah banyaknya kubus
satuan yang dapat diisikan ke
dalam balok transparan tanpa
tutup hingga penuh?

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, berikut ini akan
dibahas materi tentang volume balok dan kubus.
a.

Volum Balok

Volume bangun ruang yang pertama dipelajari oleh peserta didik di SD
adalah volume balok. Volume balok diajarkan pertama kali karena banyak
bangunbangun yang ditemui oleh peserta didik dalam kehidupan
seharihari yang berbentuk balok, misalnya ruang kelas, rumah, kotak
kapur, kotak pasta gigi, kotak susu, dan sebagainya. Belajar mengenal
volume balok bagi peserta didik di SD dapat dilakukan secara induktif, yaitu
dengan cara mengisi balok tanpa tutup dengan kubus satuan.
Secara umum hal itu dapat ditunjukkan dengan sebuah balok berongga
tanpa tutup dan transparan serta kubus-kubus satuan seperti ditunjukkan
pada gambar 10.
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Balok transparan

Balok setelah diisi kubus

kosong

satuan

Kubus satuan

Gambar 10 Balok Transparan yang Diisi Kubus Satuan

Kemudian, kubus satuan diisikan ke kotak tersebut sampai penuh yang
diperagakan di hadapan peserta didik dengan membilang satu demi satu
sampai hitungan terakhir 20. Berarti volume balok = 20 kubus satuan.
Setelah peserta didik mempunyai pengalaman menghitung volume balok
dengan cara membilang banyaknya kubus satuan yang dapat memenuhi
balok berongga tersebut, selanjutnya peserta didik dapat mencoba
melakukannya sendiri. Penurunan rumus volume balok sebaiknya dapat
ditemukan sendiri oleh peserta didik secara berkelompok maupun
berpasangan dengan menggunakan lembar kerja.
Dari kegiatan pengisian lembar kerja diharapkan siswa dapat menemukuan
menemukan hubungan panjang, lebar, dan tinggi serta volume balok, yaitu:
Volum = p  l  t
Jadi volum balok:

V=plt

Apabila p  l menyatakan luas alas balok, maka volum balok dapat juga
dinyatakan sebagai berikut.
Volum balok

=p×l t
= (p × l) × t
= luas alas × tinggi
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Untuk mengukur panjang suatu ruas garis diperlukan satuan panjang,
satuan

ukuran

luas

diperlukan

untuk

1 cm3

1 cm

mengukur luas suatu daerah. Demikian juga
untuk mengukur volum suatu bangun ruang

1 cm

diperlukan satuan volume, yang biasanya

1 cm

berupa kubus satuan. Kubus satuan adalah

Gambar 11 Kubus satuan

kubus yang panjang rusuknya satu satuan panjang, misalnya 1cm, 1dm, 1m.
Satu sentimeter kubik (1cm 3) adalah suatu kubus yang memiliki panjang
rusuk 1cm.
Untuk menentukan volum suatu cairan digunakan satuan khusus. Satuan ini
adalah mililiter (ml), liter (l), dan kiloliter (kl). Biasanya apabila Anda
membeli susu atau bensin digunakan satuan liter, sedangkan obat dengan
satuan mililiter.
Contoh:
Gambar di samping adalah gambar balok dengan panjang 5 cm, lebar 2 cm,
dan tinggi 4 cm. Berapa cm3 volum balok tersebut?
Penyelesaian:
Volum balok tersebut = (5 × 4 × 2) cm3 = 40 cm3
b.

Volum Kubus
Pada hakekatnya sebuah kubus adalah
sebuah balok yang semua rusuknya sama

s

s

panjang atau p = l = t, sehingga rumus volum

s

kubus dapat diturunkan dari rumus volum
balok.

Gambar 12 Kubus

Jika s menyatakan panjang rusuk kubus, maka:
Volum kubus (V)

=

s  s  s atau V = s3
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Contoh:
Sebuah kontainer berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 20 cm.
Tentukan banyak cairan (dalam liter) yang dapat dimuat kontainer tersebut
(hal ini sering disebut sebagai kapasitas kontainer).
Penyelesaian:
Volume kontainer = (20 × 20 × 20) cm3 = 8000 cm3
1.000cm3 = 1dm3 = 1 l, Jadi volume kontainer = 8 l (liter).

2. Volum Prisma
Banyak pertanyaan yang muncul dari para guru SD: ”Bagaimana
cara menurunkan rumus volume prisma segi banyak beraturan?”
Setelah mempelajari volume kubus dan balok saudara diharapkan dapat
menurunkan rumus volume prisma. Untuk mencari volume prisma dimulai
dengan volume prisma tegak segitiga siku-siku, volume prisma tegak
segitiga sama kaki, volume prisma segitiga sembarang, dan volume prisma
segi-n
a.

Volume Prisma tegak segitiga siku-siku

(i)

(ii)
Gambar 13 Prisma Dibelah Menjadi 2
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(iii)
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Prisma tegak segitiga siku-siku diperoleh dengan membelah balok
menjadi dua bagian melalui salah satu bidang diagonalnya. Sehingga:
Volume prisma tegak segitiga siku-siku
=

1
1
volume balok =
plt
2
2

Mengingat (
Gambar 14 Prisma Segitiga

1
 p  l ) adalah luas alas
2

prisma segitiga siku-siku, jadi volum limas
tegak segitiga siku-siku = luas alas  tinggi

volum limas tegak segitiga siku-siku = luas alas × tinggi

b. Volum Prisma tegak segitiga sama kaki
Untuk mencari volum prisma tegak segitiga sama kaki langkahlangkahnya adalah sebagai berikut.

(i)

(iii)

(ii)
Gambar 15 Potongan Prisma

1) Potonglah sebuah

balok

sepanjang

salah satu bidang

diagonalnya (Gb. 15 (i)).
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2) Potongan yang terbentuk adalah dua buah prisma segitiga
siku-siku yang sama bentuk dan ukurannya seperti pada Gb. 15
(ii).
3) Gabungkan dua prisma tersebut pada sisi siku-sikunya,
sehingga akan terbentuk sebuah prisma segitiga sama kaki
seperti tampak pada Gb. 15 (iii).
4) Volume prisma segitiga sama kaki = volume balok
5) Luas alas prisma segitiga sama kaki = luas alas balok
6) Tinggi prisma segitiga sama kaki = tinggi balok
Dari uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa:

Volume prisma segitiga sama kaki = luas alas  tinggi

c.

Volume Prisma Tegak Segitiga Sembarang

t

t

b

b

b

a1
(i)

a2
(ii)

a1

a2
(iii)

Gambar 16 Prisma Tegak Segitiga Sembarang
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b
a1

a2

Gambar 17 Alas Prisma Segitiga

Prisma tegak segitiga sembarang diperoleh dengan menggabungkan dua buah
prisma segitiga siku-siku. Bidang alas kedua prisma itu berupa dua segitiga
siku-siku yang tingginya sama, yaitu b dan panjang alasnya berlainan, yaitu a1
dan a2. Sehingga volum prisma segitiga sembarang tersebut dapat diperoleh
dengan cara sebagai berikut.
Volum prisma segitiga sembarang = jumlah volum dua prisma segitiga
siku-siku = jumlah luas alas  tinggi
Karena gabungan kedua alas segitiga siku-siku tersebut berupa alas segitiga
sembarang, sehingga:
Volume prisma segitiga sembarang = luas alas  tinggi
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk sembarang prisma
segitiga:
Volume prisma segitiga = luas alas  tinggi
d. Volume Prisma Tegak Segi-n
Untuk mencari volume prisma yang alasnya bukan segitiga, langkahlangkahnya adalah sebagai berikut.
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1) Misalkan volum yang akan dicari adalah volum prisma segienam
beraturan seperti nampak pada Gb 18 (i)

(ii)
(i)
2) Untuk menentukan volumnya, potong prisma tersebut menjadi enam
Gambar 18 Prisma Segi Enam Beraturan

bagian yang sama. Masing-masing potongan merupakan prisma segitiga
(Gb 18 (ii))
3) Sehingga:
Volum prisma segienam
= 6  volum prisma segitiga
= 6  luas alas  tinggi (alas berupa segitiga sama sisi)
= luas segienam  tinggi
= luas alas  tinggi
Untuk mencari prisma tegak segi-n dapat kita lakukan dengan cara yang
sama pada prisma tegak segi enam. Jadi untuk mencari volume sembarang
prisma tegak sebagai berikut.

Volume prisma segi-n = luas alas  tinggi

Contoh 1:
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Tentukan volume prisma seperti
gambar di samping.

Penyelesaian:
Luas alas prisma berbentuk segitiga.
Luas alas

=

a×t
12 × 16
= (
) cm2 = 96 cm2
2
2

Volume prisma segitiga = luas alas × tinggi
= (96 × 9) cm3 = 864 cm3
Contoh 2:
Bak mandi milik Adit berbentuk prisma
segienam seperti gambar di sebelah. Berapakah
banyaknya

5 dm

air

yang

dibutuhkan

untuk

memenuhi bak mandi tersebut?

6 dm

Penyelesaian:

5 dm

t

t

6 dm

s
3 dm

6 dm

Alas prisma berupa segienam beraturan, yang terdiri dari enam buah segitiga
sama sisi, sehingga: tinggi segitiga (t) 

6 2 - 32 

36  9 

27
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t
Sehingga luas alas  6  luas segitiga

27
6

1
6
2

27  18 27

Volume prisma  luas alas  tinggi = (18√27  5) dm3  90 27 dm3
Volum prisma = 467,6 dm3 (karena 1 dm3 = 1 liter), maka banyak air yang
diperlukan  467,6 liter
Jadi banyak air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi  467,6 liter
3. Volume Tabung
Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui benda-benda
berbentuk tabung. Dapatkah Anda menghitung volumenya?
Beberapa benda yang berbentuk tabung adalah tissue gulung, gelas, cangkir,
makanan kaleng, minuman kaleng, dan sebagainya seperti yang ditunjukkan
gambar di bawah ini.

Gambar 19 Benda-benda yang Berbentuk Tabung
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Tabung mirip dengan prisma, yaitu

atas

suatu bangun ruang yang dibatasi
bidang atas dan bidang alas yang
sumbu

sama bentuk dan ukurannya. Bidang
alas

dan

bidang

atas

tabung

berbentuk lingkaran. Tinggi tabung
alas
Gambar 20 Tabung

adalah panjang dari sumbu, yaitu
ruas garis yang menghubungkan titik
pusat bidang alas dan titik pusat
bidang atas.

Suatu tabung dapat dipikirkan sebagai suatu prisma yang banyak sisi dari
bidang alasnya banyak sekali tidak berhingga.
Perhatikan gambar 21, yaitu adanya persesuaian antara sisi tegak dan alas
tabung dengan sisi tegak dan keliling prisma segi-14.
sisi tegak

keliling

keliling

lingkaran

segi-14

Gambar 21 Sisi tegak dan Alas tabung
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Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tabung adalah
suatu prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, sehingga volume (V) tabung
dapat dinyatakan sebagai berikut.
V = luas alas  tinggi
V =  r2  t

alas berupa lingkaran

V =  r2 t
Jadi untuk setiap tabung berlaku rumus:

V tabung =  r2 t, dengan

V = volum
r = jari-jari alas tabung
t = tinggi tabung
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini akan dibahas beberapa contoh soal USBN yang berkaitan dengan
volume kubus dan balok kompetensi 3.5 Menjelaskan dan menentukan
volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus
satuan) serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga seperti yang
tertuang pada bahasan soal-soal USBN/UN di atas.
Volume Bangun Kubus dan Balok

1.

Contoh Soal USBN Tahun 2016

Perhatikan gambar berikut ini!
Volume bangun disamping adalah …. (¶ =
A.
B.
C.
D.

31,5 cm

22

891 cm3
1.782 cm3
8.019 cm3
8.919 cm3

18 cm

Pembahasan:
Volume tabung = luas alas × tinggi
22

= ¶ r2 × t = ( 7 × (9)2 ) × 31,5 = 3,14 × 81 = 8.019
Jadi volume tabung = 8,019 cm3, jadi jawabannya C

185

7

)

2.

Contoh Soal USBN Tahun 2017
Volume bangun disamping adalah …. (¶ =
A.
B.
C.
D.

20 cm
cm

14 cm

22
7

)

12.320 cm3
6.160 cm3
2.744 cm3
616 cm3

Pembahasan:
Volume tabung = luas alas × tinggi
22

= ¶ r2 × t = ( × (14)2 ) × 20 = 616 × 20 = 12.320
7

Jadi voume tabung_ 12.320 cm3, jadi jawabannya A

3.

Contoh Soal USBN Tahun 2018
Berapa banyak kubus satuan untuk
menyusun bangun balok tersebut,
bagian dalam tidak ada kubus satuan
(kosong)?
A. 24 kubus satuan
B. 34 kubus satuan
C. 36 kubus satuan
D. 66 kubus satuan

Pembahasan
Banyak kubus satuan untuk menyusun bangun balok
= (3×3×4) kubus satuan
= 36 Kubus Satuan
Jadi jawabannya C.
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4.

Sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus
tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang berukuran sama. Panjang
balok satuan 12 cm dan lebarnya 6 cm. Banyak tumpukan balok satuan
dalam kardus adalah … .
A. 12
B. 9
C.

6

D. 4
Pembahasan
Diketahui:


Kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm.



Kardus tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang berukuran
sama. Panjang balok satuan 12 cm dan lebarnya 6 cm.

Ditanyakan:


Berapa banyak tumpukan balok satuan dalam kardus?

Jawab:


Untuk tumpukan pertama kubus dengan panjang rusuk 72 cm,
dengan ukuran balok panjang 12 cm dan lebar 6 cm terdapat balok:
- Rusuk rusuk pertama terdapat panjang balok : (72:12) = 6 buah
- Rusuk kedua terdapat lebar balok : (72:6) = 12 buah



Jadi pada tumpukan pertama ada 72 buah balok.



Kardus mampumemuat 648 balok satuan yang berukuran sama,
sedangkan setiap tumpukan ada 72 buah. Jadi banyak tumpukan
ada: (648:72) = 9 tumpukan.



Jadi jawabannya adalah B.
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5.

Perhatikan gambar berikut!

Volume bangun disamping adalah … cm3
A. 192.000
B. 120.000
C. 96.000
D. 80.000

Pembahasan
Volume bangun di atas = volume prisma segitiga
= luas alas × tinggi
= ((1/2 × 60 × 40) × 80) cm3
= ((1209) × 80) cm3
= 96.000 cm3
Jawaban: C
Volum Gabungan Beberapa Bangun Ruang
Berikut ini akan dibahas beberapa contoh soal USBN yang berkaitan dengan
Volume gabungan beberapa bangun ruang kompetensi

3.7 Menjelaskan

bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta
luas permukaan dan volumenya seperti yang tertuang pada bahasan soal-soal
USBN/UN di atas.
1.

Contoh Soal USBN Tahun 2016
Perhatikan bangun berikut!
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Volume Bangun Ruang

Volume
bangun
adalah ….

disamping

A. 4.096 cm3
B. 6.144 cm3
C. 10.230 cm3
D. 10.240 cm3

Pembahasan:
Volume kubus = 16 ×16 ×16 = 4.096 cm3
Volume balok = 24 ×16 ×16 = 6.144 cm3
Jadi, volume bangun gabungannya adalah:
4.096 + 6.144 = 10.240 cm3
Jawabannya: D
2.

Contoh Soal Try Out Ujian nasional SD/MI

18 cm

Tentukan volume bangun tersebut!
Diketahui:
 Panjang Balok = 18 cm
 Lebar balok dengan melihat tanda kesamaan panjang dapat dihitung =
2

( 3 × 18) cm = 12 cm
 Tinggi balok = lebar balok = 12 cm
 Dua buak kubus dengan panjang rusuk = (18:3) = 6 cm
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Ditanya:
 Berapa Volume bangun?
Penyelesaian:
 Volume bangun = Volume balok – 2 (Volume kubus)
= (18 × 12 × 12) cm3 2 (6× 6 × 6) cm3
= (2592  432) cm3 = 2160 cm3

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan instrumen
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat
tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall),
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan
(recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1)
transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan
informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4)
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide
dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall.
Anderson & Krathwohl

mengklasifikasi dimensi proses kognitif sebagai

berikut.
Mencipta

HOTS

Mengkreasi ide/gagasan sendiri
Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi,
mengembangkan,
menulis, memformulasikan.

Evaluasi

Mengambil keputusan sendiri
Kata Kerja: evaluasi, menilai, menyanggah,
memutuskan,
memilih, mendukung.
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Analisis

Menspesifikasi aspek-aspek/elemen
Kata kerja: membandingkan, memeriksa,
menguji, mengkritisi,
menguji.

Aplikasi

Menggunakan informasi pada domain
berbeda
Kata kerja: Menggunakan,
mendemostrasikan, mengilustrasikan,
mengoperasikan

MOTS
Pemahaman

Menjelaskan ide atau konsep
Kata kerja: menjelaskan,
mengklasifikasikan, menerima,
melaporkan

Pengetahuan Mengingat kembali
LOTS

Kata kerja: mengingat,
mendaftar,mengulang, menirukan

Anderson dalam (Kemdikbud, 2015)

Kisi-kisi Soal Volume Bangun Ruang dan Volume Gabungan Beberapa
Bangun Ruang
Berikut adalah contoh pengembangan soal berdasarkan kisi-kisi soal sampai
pada perencanaaan menggunakan kartu soal.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: … menit

Jumlah Soal

: ………………………

Tahun Pelajaran

: 2017/2018

Tabel 3 Kisi-kisi Soal Volume Bangun Ruang dan Volume Gabungan Beberapa
Bangun Ruang
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NO
1

Kompetensi
yang Diuji
KD 3.5
Menjelaskan
dan
menentukan
volume
bangun
ruang
dengan
menggunaka
n satuan
volume
(seperti
kubus
satuan)
serta
hubungan
pangkat tiga
dengan akar
pangkat tiga
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Lingkup
Materi
Pengukuran

Materi

Indikator Soal

Volume
kubus,
balok,
dan
tabung

Disajikan tumpukan
kubus satuan peserta
didik dapat menentukan
banyaknya kubus satuan
yang dibutuhkan untuk
membentuk sebuah
kubus
Disajikan 3 deretan
susunan kubus satuan
dengan pola tertentu
yang apabila
ditambahkan sejumlah
kubus satuan akan
membentuk balok
peserta didik dapat
menentukan banyaknya
kubus satuan yang perlu
ditambahkan untuk
membentuk balok
keempat apabila pola
susunan kubus satuan
ke empat telah
terbentuk.
Disajikan sebuah gelas
ukuran dalam liter yang
telah diisi cairan
tertentu (misal susu)
yang volumenya
ditunjukkan oleh tanda
pada gelas ukuran
apabila ditambahkan
sejumlah cairan yang
sama dalam mililiter
peserta didik dapat
menentukan jumlah
dalam mililiter cairan
yang ada dalam gelas
ukuran
Disajikan 4 buah gambar
balok yang diketahui
panjang dan lebarnya
apabila diketahui tinngi
balok peserta didik
dapat menunjukkan
balok yang memiliki

No
Soal
1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Pilihan
ganda

2

L3

Pilihan
ganda

3

L3

Uraian

4

L3

Pilihan
ganda

Unit Pembelajaran
Volume Bangun Ruang

NO

2

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

PenguKD 3.7
Menjelaska kuran
n bangun
ruang yang
merupakan
gabungan
dari
beberapa
bangun
ruang, serta
luas
permukaan
dan
volumenya

Materi

Volume
gabung
an
balok
dan

Indikator Soal
volume yang telah
ditentukan.
Disajikan bahan bakar
dalam liter yang
diperlukan mobil balap
untuk menempuh jarak
tertentu dalam km
peserta didik dapat
menentukan bahan
bakar yang diperlukan
untuk menempuh jarak
lebih lebih dekat.
Disajikan tandon air
berukuran besar
diketahui diameter dan
tingginya berisi penuh
air yang sebagian
volumenya dialirkan
kedalam 2 tandon air
yang berukuran sama
dengan jari-jarinya
separoh dan tingginya
sepertiga dari tandon
air yang besar peserta
didik dapat menentukan
selisih tinggi air dalam
tandon besar dan
tandon air yang kecil.
Disajikan gambar
bangun gabungan balok
dan kubus yang
diketahui jumlah
panjang rusuk kubus
dan balok, panjang
balok, tinggi kubus dan
balok peserta didik
dapat menentukan
volume bangun
gabungan kubus dan
balok tersebut.

No
Soal

Level
Kognitif

5

L3

Uraian

6

L3

Uraian

7

L2

Uraian
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Bentuk
Soal

NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal
Disajikan gambar tenda
perkemahan yang
diketahui panjang ,
lebar, dan tinggi sisi
tegak serta volumenya
peserta didik dapat
menentukan tinggi
tenda tersebut.
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No
Soal
8

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
Uraian

Unit Pembelajaran
Volume Bangun Ruang

Kartu Soal Volume Bangun Ruang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
KD 3.5 Menjelaskan dan
menentukan volume bangun ruang
dengan menggunakan satuan
volume (seperti kubus satuan)
serta hubungan pangkat tiga
dengan akar pangkat tiga
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Volume kubus, balok, dan tabung
INDIKATOR SOAL
Disajikan tumpukan kubus satuan
peserta didik dapat menentukan
banyaknya kubus satuan yang
dibutuhkan untuk membentuk
sebuah kubus.

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
: Supinah
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!
Nomor
Soal

Banyaknya kubus
satuan yang
dibutuhkan untuk
membentuk sebuah
kubus adalah … .

1

A.
B.
C.
D.

27 kubus satuan
20 kubus satuan
18 kubus satuan
14 kubus satuan
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
KD 3.5 Menjelaskan dan
menentukan volume bangun ruang
dengan menggunakan satuan
volume (seperti kubus satuan)
serta hubungan pangkat tiga
dengan akar pangkat tiga
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Volume kubus, balok, dan tabung
INDIKATOR SOAL
Disajikan 3 deretan susunan kubus
satuan dengan pola tertentu yang
apabila ditambahkan sejumlah
kubus satuan akan membentuk
balok peserta didik dapat
menentukan banyaknya kubus
satuan yang perlu ditambahkan
untuk membentuk balok keempat
apabila pola susunan kubus satuan
ke empat telah terbentuk.
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Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Nomor
Soal

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
: Supinah
Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

2

…
S2

S1

S3

S4

Ukuran balok yang dapat terbentuk pada
susunan: S1= (3×1×2), S2 = (5×1×3), S3 =
(7×1×4). Setelah susunan ke 4 (S4)
terbentuk, maka banyaknya kubus satuan
yang ditambahkan untuk membentuk
balok pada susunan ke 4 (S4) adalah … .
A.
B.
C.
D.

45 kubus satuan
35 kubus satuan
25 kubus satuan
15 kubus satuan

Unit Pembelajaran
Volume Bangun Ruang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
3.5 Menjelaskan dan menentukan
volume bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan) serta
hubungan pangkat tiga dengan
akar pangkat tiga
LINGKUP MATERI
Pengukuran

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
: Supinah
Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Gelas ukuran berikut berisi susu. Jika di
tambah 500 ml susu, berapa ml susu
semuanya?

3

MATERI
Volume kubus, balok, dan tabung
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah gelas ukuran
dalam liter yang telah diisi cairan
tertentu (misal susu) yang
volumenya ditunjukkan oleh tanda
pada gelas ukuran apabila
ditambahkan sejumlah cairan yang
sama dalam mililiter peserta didik
dapat menentukan jumlah dalam
mililiter cairan yang ada dalam
gelas ukuran.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
KD 3.5 Menjelaskan dan
menentukan volume bangun ruang
dengan menggunakan satuan
volume (seperti kubus satuan)
serta hubungan pangkat tiga
dengan akar pangkat tiga
LINGKUP MATERI
Pengukuran

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Nomor
Soal
4

Pengetahuan/
Pemahaman

√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL

yang diketahui panjang dan
lebarnya apabila diketahui tinngi
balok peserta didik dapat
menunjukkan balok yang memiliki
volume yang telah ditentukan.

198

Aplikasi

Jika tinggi balok-balok berikut 0,8 m.
Manakah yang memiliki volume 0,16 m3?

A
MATERI
Volume kubus, balok, dan tabung
INDIKATOR SOAL
Disajikan 4 buah gambar balok

: 2013
: Uraian
: Supinah

A

B

B

C
C

D

D

Unit Pembelajaran
Volume Bangun Ruang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
3.5 Menjelaskan dan menentukan
volume bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan) serta
hubungan pangkat tiga dengan
akar pangkat tiga
LINGKUP MATERI
Pengukuran

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Nomor
Soal
5

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
: Supinah
Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Sebuah mobil balap memerlukan 255 liter
bahan bakar untuk menempuh jarak
340km. Berapa
lliter bahan bakar
yang diperlukan
untuk menempuh
jarak 100km?

MATERI
Volume kubus, balok, dan tabung
INDIKATOR SOAL
Disajikan bahan bakar dalam liter
yang diperlukan mobil balap untuk
menempuh jarak tertentu dalam
km peserta didik dapat
menentukan bahan bakar yang
diperlukan untuk menempuh jarak
lebih dekat.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
3.5 Menjelaskan dan menentukan
volume bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan) serta
hubungan pangkat tiga dengan
akar pangkat tiga
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Volum kubus, balok, dan tabung
INDIKATOR SOAL
Disajikan tandon air berukuran
besar diketahui diameter dan
tingginya berisi penuh air yang
sebagian volumenya dialirkan
kedalam 2 tandon air yang
berukuran sama dengan jarijarinya separoh dan tingginya
sepertiga dari tandon air yang
besar, peserta didik dapat
menentukan selisih tinggi air
dalam tandon besar dan tandon air
yang kecil.

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL
Aplikasi

Perhatikan gambar berikut!

Nomor
Soal
6

84 cm

A
B

C

40 cm
Tandon air berbentuk tabung. Tandon A
berisi air penuh, seperempat bagian
volume air dituangkan ke dalam dua
tandon air B dan C sama banyak. Tandon
airg B dan C berukuran sama. Jari-jari
tandon air B separoh jari-jari tandon air A.
Tinggi tandon air B sepertiga tinggi tandon
air A. Selisih tinggi air dalam tandon air A
dan B adalah …. (𝜋 ≈
A.
B.
C.
D.
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: 2013
: Uraian
: Supinah

21 cm
28 cm
42 cm
63 cm

22
7

)

Unit Pembelajaran
Volume Bangun Ruang

Kartu Soal Volume Gabungan Beberapa bangun Ruang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: VI
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
3.7 Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta luas
permukaan dan volumenya
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Volume gabungan kubus dan balok
INDIKATOR SOAL

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
: Supinah
Penalaran

√ Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
7

Perhatikan bangun gabungan berikut!
Hitunglah
Volume
bangun
gabungan
tersebut!

Disajikan gambar bangun
gabungan balok dan kubus yang
diketahui jumlah panjang rusuk
kubus dan balok, panjang balok,
tinggi kubus dan balok, peserta
didik dapat menentukan volume
bangun gabungan kubus dan balok
tersebut.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: VI
: Matematika

KOMPETENSI DASAR
3.7 Menjelaskan bangun ruang
yang merupakan gabungan dari
beberapa bangun ruang, serta luas
permukaan dan volumenya
Pengukuran
MATERI
Volume gabungan balok dan
prisma
INDIKATOR SOAL
Disajikan gambar tenda
perkemahan yang diketahui
panjang , lebar, dan tinggi sisi
tegak serta volumenya peserta
didik dapat menentukan tinggi
tennda tersebut.
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Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :
Nomor
Soal

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: Uraian
: Supinah
Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan gambar berikut!

8

?m

Hitunglah tinggi tenda apabila volume
tenda adalah 84 m3.

Unit Pembelajaran
Volume Bangun Ruang

KESIMPULAN
Pada unit Volum bangun Ruang di bahas dua pasang kompetensi dasar
pengetahuan dan keterampilan, yaitu pertama kompetensi dasar (KD) kelas V
dengan KD 3.5 Menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan
menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat
tiga dengan akar pangkat tiga dan KD 4.5 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume
(seperti kubus satuan) melibatkan pangkat tiga dan akar pangkat tiga. Kedua,
KD 3.7 Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa
bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya dan KD 4.7
Mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa
bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya.
Untuk mencapai target KD dibahas serentetan kegiatan, antara lain contoh
aktifitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal

contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh

pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan harapan
Saudara sebagai guru dapat mengembangkan unit-unit lain yang dapat
mendukung pembelajaran dan penilaian yang Saudara lakukan di kelas.
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UMPAN BALIK
Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Volume bangun Ruang ini,
ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1.

Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

5.

Lakukan refleksi apakah Saudara telah memahami isi dari unit ini? Apabila
Saudara belum memahami secara tuntas pelajari ulang unit ini. Apabila
Saudara telah memahami dengan baik, cobalah kembangkan soal-soal
dalam bentuk yang lain dengan membaca referensi-referensi pendukung
yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda
(kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan waktu) di kelas V. Topik ini terbagai dalam dua
materi yaitu: (1) kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu dan (2)
debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Melalui pembahasan materi
yang terdapat pada unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk
mengajarkan materi-materi tersebut ke peserta didiknya yang disesuaikan
dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi
kemampuan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara
mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar yang memuat
target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan
tentang jarak, waktu, kecepatan dan debit, soal-soal tes USBN topik ini di tiga
tahun terakhir dan soal-soal PISA/TIMSS sebagai acuan dalam menyusun soal
sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta
didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran,
bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan
deskripsi prosedur mengembangkan kisi-kisi dan soal HOTS. Komponenkomponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat
dengan mudah memfasilitasi peserta didik belajar tentang kecepatan sebagai
perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan
waktu, masalah-masalah yang berhubungan dengan kecepatan sebagai
perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan
waktu serta mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Topik kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan waktu yang dikembangkan pada bahan bacaan
terdiri atas bahan bacaan 1 kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan
waktu dan bacaan 2 tentang debit sebagai perbandingan volume dan waktu.
Selain itu, unit ini dilengkapi dengan dua buah LKPD, yaitu: (1) kecepatan
sebagai perbandingan jarak dengan waktu dan (2) debit sebagai perbandingan
volume dan waktu. LKPD yang dikembangkan secara aplikatif agar guru
mudah mengimplementasikannya di kelas.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V
seperti berikut.
Tabel 1 Kompetensi dan Target Kompetensi Jarak, Waktu, Kecepatan dan
Debit
No
Kompetensi Dasar
1
3.3
Menjelaskan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan
sebagai perbandingan jarak
dengan waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan waktu)
2
4.3
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan perbandingan
dua besaran yang berbeda
(kecepatan dan debit)

Target Kompetensi
1. Menjelaskan
perbandingan
kecepatan sebagai perbandingan
jarak dengan waktu.
2. Menjelaskan
debit
sebagai
perbandi-ngan volume dan waktu.
1. Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan kecepatan.
2. Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan debit

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 kompetensi dan Indikator Kompetensi Jarak, Waktu, Kecepatan dan
Debit
Pengetahuan

Keterampilan
Kelas V

IPK Pendukung
3.3.1
Menentukan waktu suatu kejadian
3.3.2
Menentukan jarak suatu tempat
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4.3.1
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan kesetaraan jarak
Menyelesaiakan
masalah
yang
berkaitan dengan kesetaraan waktu
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Pengetahuan
3.3.3
Menentukan kesetaraan waktu
3.3.4
Menentukan kesetaraan panjang
IPK Kunci
3.3.1
Menjelaskan perbandingan kecepatan
sebagai perbandingan jarak dengan
waktu;
3.3.2
Menjelaskan debit sebagai
perbandingan volume dan waktu;
3.3.3
Menentukan kecepatan suatu kejedian;
3.3.4
Menentukan debit air
3.3.5
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan kecepatan
3.3.6
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan debit.
IPK Pengayaan
3.3.1
Membandingkan kecepatan dua
kejadian
3.3.2
Membandingkan debit dua kecepatan
air

Keterampilan
4.3.2
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan kesetaran volume.

4.3.1
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan kecepatan
4.3.2
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan debit.

4.3.1
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan perbandingan kecepatan;
4.3.2
Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan perbandingan debit.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Jarak, Waktu dan Kecepatan
Ada kalanya kita sebagai guru bertanya-tanya mengapa waktu, jarak,
kecepatan, dan debit perlu diajarkan bagi peserta didik di sekolah dasar?
Bayangkan jika kita tidak tahu tentang waktu, jarak, kecepatan, dan debit, apa
yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dapatkah kita bisa datang
disuatu tempat dengan tepat waktu? Dapatkah kita dapat membuat jadwal
kegiatan dengan baik? Dalam kehidupan sehari–hari, kecepatan erat
kaitannya dengan jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak,
seperti jalan nya mobil, kereta api, pesawat dan yang lain nya.
Perhatikan gambar berikut!

Gambar 1 Aktivitas Terkait Jarak, Waktu dan Kecepatan

Laju kendaraan dapat diatur melalui jarak dan waktu tempuh, sehingga
penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kendaraan dapat dibuat dengan
baik.

Gambar 2 Aktitas Lomba Memerlukan Pemahaman tentang Jarak, Waktu, dan Kecepatan
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Untuk dapat memenangkan perlombaan di atas, orang yang ikut pertanding
harus dapat memperhitungkan kecepatan yang dibutuhkan untuk mencapai
jarak yang ditentukan dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai finish.
Dari gambaran di atas tampak bahwa jarak, waktu, dan kecepatan, hal yang
tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pada bagian A ini akan
membahas tentang materi terkait jarak, waktu, , kecepatan di SD/MI berbasis
masalah

agar guru tahu bagaimana cara membelajarkannya dengan

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa contoh
penyelesaian soal yang cenderung keluar dalam USBN dari tahun ketahun.

B. Debit
Bagaimana menghitung kecepatan air atau debit air dengan mengetahui waktu
yang dibutuhkan untuk volume tertentu atau bagaimana mengatur kecepatan
air untuk mengatur volume air yang mengalir seperti gambar berikut.

Gambar 3 Contoh Pemanfaatan Debit

Dari gambaran di atas tampak bahwa debit juga hal yang tidak terlepas dari
kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pada bagian ini akan membahas tentang
materi terkait debit di SD/MI berbasis masalah agar guru tahu bagaimana cara
membelajarkannya dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari
melalui beberapa contoh penyelesaian soal yang cenderung keluar dari tahun
ketahun. Materi ini perlu dipelajari siswa karena disamping erat hubungannya
dengan

jarak,

waktu,

dan

kecepatan air

yang

sehari-hari

banyak

diperbincangkan. Sebagai contoh petugas harus dapat mengatur debit air agar
suatu daerah tidak terjadi kebanjiran.
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SOAL-SOAL USBN

A. Jarak, Waktu dan Kecepatan
Berikut ini contoh soal USBN yang berkaitan dengan materi jarak, waktu, dan
kecepatan pada kompetensi 3.3 Menjelaskan perbandingan dua besaran yang
berbeda (kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan waktu). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu,
soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan
soal yang setipe pada materi kecepatan sebagai perbandingan jarak, waktu.
Tabel 3 Contoh Soal USBN Tahun 2017
NO
1

Soal
Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km/jam. Jika waktu
tempuh bus dari kota A ke kota B selama 2 jam 30 menit, maka jarak yang
ditempuh bus adalah … .
A. 112 km
B. 120 km
C. 132 km
D. 144km

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kecepatan.

Diketahui

:

Kecepatan dan waktu tempuh bus

Ditanyakan

:

Jarak yang ditempuh

Materi yang dibutuhkan

:

Jarak, waktu, dan kecepatan
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Tabel 4 Contoh Soal USBN Tahun 2018
NO

Soal
Jarak kota Yogyakarta ke salatiga 72 km. Pak Budi berangkat dari kota
Yogyakartta menuju Salatiga bersepeda motor dengan kecepatan rata-rata
48 km/jam. Lima belas menit kemudian, melalui jalan yang sama pak Toni
berangkat dari Salatiga menuju kota Yogyakarta. Pak Toni bersepeda motor
dengan kecepatan rata-rta 52 km/jam. Saat berpapasan dengan pak Budi,
Pak Toni sudah menempuh jarak … .
A. 28,8 km
B. 31,2 km
C. 34,56 km
D. 37,44 km

1

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator yang
bersesuaian

:

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kecepatan.

Diketahui

:

Jarak yang ditempuh dan kecepatan 2 orang yang
yang berlawanan arah.

Ditanyakan

:

Jarak yang ditempuh saat berpapasan

Materi yang dibutuhkan

:

Jarak, waktu, dan kecepatan

Tabel 5 Contoh Soal PISA
NO

Soal
Berjalan

1

Gambar di atas memperlihatkan jejak kaki seorang berjalan. Panjang
langkah P adalah jarak antara titik belakang dua jejak kaki yang
berturutan. Untuk laki-laki, Hubungan antara n dan P dirumuskan:

n
 140
P
n = banyaknya langkah per menit, dan
P = panjang langkah dalam meter
Pertanyaan:
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NO

Soal
Pertanyaan 1: Berjalan
Jika Eko berjalan 70 langkah per menit, berapakah panjang langkah Eko
menurut rumus di atas? Tulis langkah penyelesaiannya.
Pertanyaan 2: Berjalan
Bambang mengetahui panjang langkahnya 0,80 meter, jika rumus di atas
diterapkan pada Bambang. Hitunglah kecepatan Bambang berjalan dalam
meter per menit dan dalam kilometer per jam. Tulis langkah
penyelesaiannya.

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator Yang
bersesuaian

:

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kecepatan.

Diketahui

:

Gambar jejak kaki seorang berjalan, dengan
panjang langkah P adalah jarak antara titik
belakang dua jejak kaki yang berturutan. Untuk
laki-laki, Hubungan antara n dan P dirumuskan:

n
 140 , n = banyaknya langkah per menit, dan
P
Ditanyakan

:

Materi yang dibutuhkan

:

NO

P = panjang langkah dalam meter.
1. Jika Eko berjalan 70 langkah per menit,
berapakah panjang langkah Eko menurut
rumus
di
atas?
Tulis
langkah
penyelesaiannya.
2. Bambang mengetahui panjang langkahnya
0,80 meter, jika rumus di atas diterapkan
pada
Bambang.
Hitunglah
kecepatan
Bambang berjalan dalam meter per menit dan
dalam kilometer per jam. Tulis langkah
penyelesaiannya.
Jarak, waktu, dan kecepatan

Soal
Kecepatan Mobil

2

Grafik ini memperlihatkan perubahan kecepatan mobil balap sepanjang
lintasan rata 3 kilometer pada putaran kedua.
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Kecepatan
(km/jam)

Kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 kilometer
(Putaran Kedua)
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Pertanyaan 1: Kecepatan Mobil Balap
Berapakah perkiraan jarak dari garis awal sampai permulaan bagian lurus
terpanjang pada lintasan tersebut ?
A 0,5 km
B 1,5 km
C 2,3 km
D 2,6 km
Pertanyaan 2: Kecepatan Mobil Balap

Dimanakah kecepatan terendah selama putaran kedua?
A pada garis awal
B pada sekitar 0,8 km
C pada sekitar 1,3 km
D pada separuh jalan lintasan tersebut
Pertanyaan 3: Kecepatan Mobil Balap
Bagaimanakah kecepatan mobil balap tersebut pada selang antara 2,6 km
dan 2,8 km?
A
B
C
D

Kecepatan mobil tetap.
Kecepatan mobil meningkat.
Kecepatan mobil menurun.
Kecepatan mobil tidak dapat ditentukan dari grafik.

Pertanyaan 4: Kecepatan Mobil Balap

Gambar di bawah memperlihatkan 5 lintasan balap mobil.
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Lintasan manakah yang dijalani mobil balap agar diperoleh grafik
kecepatan seperti ditunjukkan sebelumnya.

S

B
A

S
A

A
A

S
A

C
A

S
A

S
AD
A
E
A

S: Titik awal
Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator Yang
bersesuaian

:

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kecepatan.

Diketahui

:

Tertulis pada soal

Ditanyakan

:

Tertulis pada soal

Materi yang dibutuhkan

:

Jarak, waktu, dan kecepatan

B. Debit
Berikut ini contoh soal USBN yang berkaitan dengan materi jarak, waktu, dan
kecepatan pada Kompetensi Dasar 3.3

Menjelaskan perbandingan dua

besaran yang berbeda (kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu,
debit sebagai perbandingan volume dan waktu). Soal-soal ini disajikan agar
dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi debit sebagai
perbandingan volume dan waktu).
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Tabel 6 Contoh Soal USBN Tahun 2016
NO
1

Soal
Sebuah kran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan air sebanyak 2
liter. Volume air yang mengalir selama 6 menit adalah …
A. 6 liter
B. 12 liter
C. 24 liter
D. 30 liter

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian
Diketahui

:

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit.

:

Debit (Kecepatan air) dan waktu atau lamanya air mengalir

Ditanyakan

:

Volume air yang mengalir

Materi yang
dibutuhkan

:

Debit air

Tabel 7 Contoh Soal USBN Tahun 2017
NO
1

Soal
Ayah mengalirkan air dari kran kedalam ember yang berkapasitas 60 liter.
Ayah mengisi ember tersebut samapi penuh selama 5 menit. Debit air yang
keluar dari kran tersebut adalah … .
A. 6 liter/menit
B. 12 litr/menit
C. 55 liter/menit
D. 65 liter/menit

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian
Diketahui

:

Menentukan debit air

:

Kapasitas tempat dan waktu yang dibutuhkan untuk
memenuhi kapasitas tersebut

ditanyakan

:

Debit air

Matri yang dibutuhkan

:

Debit air

223

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Kecepatan erat kaitannya dengan jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk
menempuh jarak, sedangkan debit erat kaitannya dengan banyaknya air
(volume) yang dialirkan dalam waktu tertentu. Agar dapat memotivasi siswa
belajar mengenai jarak, waktu, kecepatan, dan debit maka dalam contohcontoh soal hendaknya dikaitkan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan
sehari-hari mereka, misalnya: menentukan lamanya waktu saat bepergian,
saat menentukan jam berapa harus berangkat ke sekolah agar tidak terlambat
datang ke sekolah, menentukan kecepatan kendaraan agar tiba tepat waktu,
banyaknya air (volume) yang dapat dikeluarkan agar air tidak meluap atau
melebihi volume yang tersedia.
Dengan memperhatikan soal-soal USBN dan soal-soal latihan yang dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari secara garis besar ada 4 permasalahan yang
perlu diselesaikan yang terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan, yaitu:
Berapa lama menunggu melakukan perjalanan dengan kecepatan berbeda?
Kapan waktu atau jarak yang telah ditempuh saat dua pengendara dengan
kecepatan tertentu saat berpapasan? Kapan waktu bertemu jika perjalanan
searah sehingga terjadi penyusulan atau susul menyusul? Kapan waktu atau
jarak yang telah ditempuh dalam kecepatan tertentu jika arah berlawanan?
Sementara itu, pada debit permasalahannnya lebih tertuju bagaimana dapat
mengatur kecepatan air agar terjadi luapan yang akan merugikan.
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, apa yang akan Saudara
lakukan sebagai Guru?
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1. Tugas perencanaan.

Pada tugas perencanaan yang dapat saudara lakukan sebagai guru adalah:
(a) menetapkan tujuan dan mengkomunikasikan dengan siswa, (b)
merancang situasi masalah yang sesuai dan rencanakan cara-cara untuk
memberi kemudahan bagi siswa dalam melaksanakan proses perencanaan
penyelesaian masalah, dan (c) mengorganisasi sumber daya dan
merencanakan kebutuhan untuk penyelidikan siswa.
2. Tugas interaktif.

Pada tugas interaktif ini, yang dapat saudara lakukan sebagai guru adalah
menggunakan model dan pendekatan yang saudara pilih dalam aktifitas
belajar yang saudara lakukan. Dalam aktifitas ini menggunakan model PBL
dengan pendekatan pemecahan masalah. Untuk itu langkah-langkah
pembelajarannya adalah sebagai berikut.
a. Tahap :1 orientasi siswa pada situasi masalah.
Pada tahap ini, guru menyampaikan pokok-pokok materi yang akan
dibahas, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengadakan
apersepsi, dan pemberian motivasi siswa berupa masalah awal yang
akan digunakan membangkitkan keterlibatan siswa dalam pemecahan
masalah utama.
b. Tahap 2: mengorganisasi siswa untuk belajar.
Pada tahap ini pertama guru dapat membagi siswa dalam kelompokkelompok kecil (4-5 orang) secara heterogen antara kelompok yang
pandai dan yang kurang; kedua, guru menyampaikan atau mengajukan
permasalahan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari atau
diselesaikan siswa.
c. Tahap 3: membimbing penyelidikan individual maupun kelompok
dalam mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Pada tahap ini

masing-masing kelompok diminta memecahkan

masalah yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa. Dalam
memecahkan masalah ini, perlu dikembangkan keterampilan siswa
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dalam: (1) memahami masalah dalam arti menentukan apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan;; (2) membuat model matematika
(merencanakan cara penyelesaiannya); (3) menyelesaikan masalah
(melaksanakan rencana, dan; (4) menafsirkan solusinya (mengecek
hasilnya) (Permendiknas, 2006: 416 dan Polya (1973)).
d. Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Pada

tahap

ini,

masing-masing

kelompok

menyajikan

atau

menyampaikan secara lisan hasil temuan kelompok di depan kelas,
kemudian guru dan kelompok yang lain memberikan komentar atas
temuan kelompok yang menyajikan. Selanjutnya guru dapat
memberikan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan,
sehingga siswa mempunyai pemahaman yang sama.
e. Tahap 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah.
Pada tahap ini, guru dan siswa mengadakan refleksi atau evaluasi
terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima atau
proses-proses yang mereka tempuh atau gunakan. Disamping itu, guru
dapat memberikan soal-soal yang harus dikerjakan siswa berkaitan
dengan materi yang sedang dipelajari
Aktivitas ini di bagi menjadi 2 bagian untuk memperkuat konsep dan
pemahaman saudara terkait jarak, waktu, kecepatan, dan debit. Diharapkan
setelah melakukan aktivitas ini, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut di atas terkait jarak, waktu, kecepatan, dan debit.
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Aktivitas 1 Jarak, Waktu dan Kecepatan
Tujuan Aktivitas Pembelajaran.
Setelah melakukan kegiatan diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang
jarak, waktu, dan kecepatan.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 45 Menit.

(PBL dan Problem solving)
Apa yang Saudara lakukan?
1.

Menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.

2.

Menanyakan kepada peserta beberapa hal yang telah dilakukan seharihari, seperti:

Berapa jarak rumah mereka ke Sekolah? Naik apa ke

Sekolah? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk samapai ke Sekolah? Jam
berapa harus berangkat ke sekolah agar tidak terlambat datang ke
sekolah? Dan sebagainya.
3.

Menanyakan siapakah di kelas yang larinya paling cepat? Tunjukkan
alasannya!

4.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
dan menyuruh kelompok memilih salah satu anggotanya yang larinya
paling cepat.

5.

Menyiapkan pengukur panjang/jarak/meteran dan stopwatch seperti
contoh berikut.
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6.

Tentukan jarak satu tempat ke tempat lain dan ukurlah jarak sesuai yang
telah ditentukan tersebut, misal 100 m.

7.

Adakan lomba lari antar kelompok yang didahului dengan pemilihan
perwakilan anggota kelompok yang larinya paling cepat.

8.

Memanggil perwakilan kelompok untuk melakukan demonstrasi dengan
langkah sebagai berikut.
a.

Siapkan meteran, stopwatch, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

b.

Pilihlah anggota kelompok yang larinya paling cepat dengan mengisi
LKS yang telah disediakan waktu yang dibutuhkan anggotanya untuk
mencapai jarak yang telah ditentukan (misal, 100m).

c.

Siapkan anggota kelompok yang terpilih (larinya paling cepat) dan
tanyakan kepada peserta didik alasan kenapa ia terpilih (jawaban
yang diharapkan adalah adalah membutuhkan waktu yang paling
sedikit untuk mencapai jarak yang ditentukan).

9.

Memanggil wakil anggota kelompok yang terpilih untuk mengikuti lomba
lari antar anggota kelompok yang akan dinobatkan sebagai pelari tercepat
di kelas mereka.

Gambar 4 Contoh Lomba lari Peserta Didik di Kelas

10. Menentukan jarak yang akan ditempuh peserta lomba dan menyiapkan

anggota terpilih bersiap-siap menempati tempat yang telah disiapkan.
11. Tugaskan kepada perwakilan kelompok untuk menghitung waktu yang

dibutuhkan dengan menekan stopwatch pada saat peserta lomba
mencapai garis finish dan mengisikan data yang diperoleh pada format
yang telah disediakan.
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12. Tugaskan pada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dan

mempresentasikan di depan kelas kaitan antara jarak, waktu, dan
kecepatan dari kegiatan atau demontrasi yang telah dilakukan.

Aktivitas 2 Debit
Tujuan Aktivitas Pembelajaran.
Setelah

melakukan

kegiatan

percobaan

diharapkan

peserta

dapat

menjelaskan tentang debit.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran

: 45 Menit.

(PBL dan Problem solving)
Apa yang Saudara lakukan?
1.

Menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai.

2.

Menanyakan kepada peserta beberapa hal yang telah dilakukan seharihari, seperti: Pernahkan melihat aliran air? Dari mana saja air dapat
mengalir? Penapungan air apa saja yang pernah kalian lihat? Apa yang
mempengaruhi derasnya air? Dan sebagainya.

3.

Menanyakan diantara ketiga kran air ini mana yang paling cepat
mengalirkan air? Tunjukkan alasannya!

Gambar 5 Contoh Debit Air
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4.

Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
dan menyuruh kelompok memilih salah satu anggotanya yang larinya
paling cepat.

5.

Menyiapkan pengukur waktu atau stopwatch dan gelas ukur seperti
contoh berikut.

Gambar 6 Stopwatch dan Gelas Ukur

6.

Siapkan masing-masing kelompok tiga kemasan botol plastik yang telah
dilubangi dengan diameter lubang yang berbeda dan tiga warna air yang
berbeda, seperti contoh berikut.

Gambar 7 Contoh Percobaan Menghitung Debit Air

7.

Menyuruh masing-masing kelompok untuk melakukan percobaan
menghitung debit air dengan melakukan percobaan membandingkan
banyaknya air yang yang bisa ditampung dalam waktu yang telah
ditentukan dari ketiga kemasan botol yang telah diisi air dengan warna
yang berbeda.

8.

Memanggil perwakilan kelompok untuk melakukan percobaan dengan
langkah sebagai berikut.
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a.

Siapkan stopwatch, gelas ukur, dan Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD).

b.

Tutup ketiga kemasan botol yang telah dilubangi dengan diameter
yang berbeda dan isilah dengan air tiga warna yang berbeda.

c.

Lakukan pecobaan menghitung debit air dengan meletakkan ketiga
kemasan botol secara berdekatan. Bukalah penutup lubang secara
bersamaan dan hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan
air kedalam gelas ukur sebanyak 500 mililiter (atau ukuran lain yang
dikehendaki dalam kelompok.

d.

Tugaskan

kepada

masing-masing

kelompok

untuk mekukan

percobaan menghitung debit air dari ketiga kemasan botol dengan
menekan stopwatch pada saat air telah memenuhi gelas ukur sesuai
volume yang yang diinginkan dan menuliskan hasilnya dalam LKPD
yang tersedia.
e.

Tugaskan pada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dan
mempresentasikan di depan kelas kaitan antara volume, waktu, dan
debit dari kegiatan atau demontrasi yang telah dilakukan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 Jarak, Waktu dan Kecepatan
Tabel 8 LKPD 1 Jarak, Waktu, dan Kecepatan
LKPD 1
Jarak Waktu, dan Kecepatan

1. Tujuan
Setelah melakukan kegiatan diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang jarak,
waktu, dan kecepatan.

2. Mata Pelajaran
Matematika (Pengukuran)

3. Petunjuk Kerja
a. Bekerjalah dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
b. Siapkan pengukur panjang/jarak/meteran dan stopwatch seperti contoh berikut.

a. Tentukan jarak satu tempat ke tempat lain dan ukurlah jarak sesuai yang telah
b.

c.

d.

e.

ditentukan tersebut, misal 100 m.
Pilihlah perwakilan anggota kelompok yang larinya paling cepat dengan
menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai garis finish sesuai jarak yang
telah ditentukan dan tulislah hasilnya dalam format yang disediakan.
Siapkan anggota kelompok yang terpilih (larinya paling cepat) untuk mengikuti
lomba lari antar anggota kelompok yang akan dinobatkan sebagai pelari tercepat
di kelas mereka.
Hitunglah waktu yang dibutuhkan dengan menekan stopwatch pada saat peserta
lomba mencapai garis finish dan mengisikan data yang diperoleh pada format yang
telah disediakan.
Buatlah suatu kesimpulan dan presentasikan di depan kelas kaitan antara jarak,
waktu, dan kecepatan dari kegiatan atau demontrasi yang telah dilakukan.

232

Unit Pembelajaran
Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit

4. Format kegiatan
a. Format untuk Anggota Kelompok
Nama Siswa

Jarak
(Meter)

Waktu
(Detik)

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘
𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
=
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

𝐾𝑚
𝐽𝑎𝑚

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘
𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
=
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

𝐾𝑚
𝐽𝑎𝑚

Siswa-1
Siswa-2
Siswa-3
Siswa-4
Siswa-5
b. Format untuk Antar Anggota Kelompok
Nama Siswa

Jarak
(Meter)

Waktu
(Detik)

Kelompok -1
Kelompok -2
Kelompok -3
Kelompok -4
Kelompok -5

5. Kesimpulan
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 Debit
Tabel 9 LKPD 2 Debit
LKPD 2
Debit
1.

Tujuan
Setelah

melakukan

kegiatan

percobaan

diharapkan

peserta

dapat

menjelaskan tentang debit.
2.

Mata Pelajaran
Matematika (Pengukuran)

3.

Petunjuk Kerja
a.

Bekerjalah dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.

b.

Siapkan pengukur waktu atau stopwatch dan gelas ukur seperti contoh
berikut.

c. Siapkan tiga kemasan botol plastik yang telah dilubangi dengan diameter
lubang yang berbeda dan tiga warna air yang berbeda, seperti contoh
berikut.
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d.

Tutup ketiga kemasan botol yang telah dilubangi dengan diameter yang
berbeda dan isilah dengan air tiga warna yang berbeda.

e.

Lakukan pecobaan menghitung debit air dengan meletakkan ketiga
kemasan botol secara berdekatan. Bukalah penutup lubang secara
bersamaan dan hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan air
kedalam gelas ukur sebanyak 500 mililiter (atau ukuran lain yang
dikehendaki dalam kelompok.

f.

Lakukan dalam kelompok menghitung debit air dari ketiga kemasan botol
dengan menekan stopwatch pada saat air telah memenuhi gelas ukur
sesuai volume yang yang diinginkan dan menuliskan hasilnya dalam
format yang tersedia.

g.

Buatlah suatu kesimpulan dan presentasikan di depan kelas kaitan antara
volume, waktu, dan debit dari percobaan yang telah kalian dilakukan.

4.

Format kegiatan
Format untuk menghitung debit air
Botol

Volume Air
(ml)

Waktu
(Detik)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚
𝑚𝑙
=
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Debit Air=

𝑚𝑙
𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Botol-1
Botol -2
Botol -3
5.

Kesimpulan

……………………………………………………………………………………………………………
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C. Bahan Bacaan

Jarak, Waktu dan Kecepatan
1. Satuan Waktu
Sebelum membahas materi tentang jarak, waktu, dan kecepatan, sebaiknya
dipahami terlebih dahulu mengenai satuan waktu. Oleh karena itu, materi
pada bagian ini akan membahas tentang satuan waktu, terutama untuk
mengingatkan kembali tentang cara menghitung selisih antara dua waktu.
Waktu merupakan sarana yang paling dekat dengan kehidupan manusia
sehari-hari untuk dikenal dan diketahui oleh siswa. Satuan waktu adalah
lamanya suatu peristiwa berlangsung, sebagai contoh:


lamanya berlari dalam satu putaran



lamanya waktu bersekolah dalam sehari



lamanya seseorang pergi ke pasar dan kembali lagi.



lamanya seseorang menuntut ilmu di jenjang sekolah dasar 6 tahun



lamanya pertandingan sepakbola dalam satu babak



dan lain-lain.

Satuan waktu waktu yang dibakukan:
Contoh: detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, atau abad.

jam
menit

menit

detik

detik

Gambar 8 Hubungan Antar Satuan Waktu
waktu
1 hari
= 24 jam

1 jam = 60 menit
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Satu hal yang perlu diketahui dan ditekankan adalah hubungan antara jam,
menit, dan detik adalah merupakan kelipatan 60.
Waktu 24 jam adalah lamanya waktu dalam satu hari, yaitu dari pukul 24.00
(12 tengah malam) sampai dengan pukul 24.00 hari berikutnya. Pergantian
hari dimulai pada pukul 12.00 tengah malam atau pukul 24.00 seperti
ditunjukkan gambar berikut.

Sabtu
00.00

tengah malam
24.00

12.00

tengah malam

00.00

tengah malam
12.00
Minggu

24.00

Gambar 9 Waktu Sehari

Dari gambar di atas nampak bahwa:
-

Pukul 24.00 Hari Sabtu bersamaan dengan pukul 00.00 Hari Minggu.

-

Pukul 08.30, jika tanpa keterangan apapun menunjukkan waktu pagi
hari.

-

Pukul 08.30 malam hari dinyatakan dengan pukul 20.30.

Untuk mengajarkan cara menghitung selisih/lama antara dua waktu,
hendaknya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh siswa.
Untuk menghitungnya dapat digunakan dua cara seperti contoh berikut.
Contoh 1
Jika Dita belajar di sekolah dimulai pukul 06.45 sampai dengan pukul 13.00,
berapa lama Dita belajar?
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Penyelesaian:
- Pukul: 13.00 → 12.60 (1 jam = 60 menit)
- Pukul: 06.45 → 6.45
- Selisih

= 6.15

–

- Jadi lama Dita belajar adalah 6 jam 15 menit.
Contoh 2:
Ayah bekerja mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, tentukan berapa
lama ayah bekerja.
Penyelesaian:
- Selang waktu antara pukul 07.30 dan pukul 16.00 adalah 8 jam 30
menit
- Jadi lama ayah bekerja adalah 8 jam 30 menit.
2. Hubungan Antara Jarak, Waktu, dan Kecepatan
Untuk mencari hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, maka terlebih
dahulu akan diberikan beberapa masalah untuk dapat diselesaikan sesuai
dengan cara Saudara masing-masing.
a. Masalah jarak tempuh kendaraan
Contoh 1
Dani pergi ke pantai dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan
rata-ratanya 50 km/jam. Apabila Ia membutuhkan waktu selama 90 menit,
berapakah jarak dari rumah ke pantai?
Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan di atas? Alternatif
penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Kecepatan Dani = 50 km/jam, artinya tiap jam menempuh 50 km
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Waktu tempuh Dani = 90 menit
= 1,5 jam
Jadi jarak tempuh Dito selama 1,5 jam = 1,5 (50) km
= (75) km
Contoh 2
Kecepatan Andi mengendarai sepeda motor 45 km/jam. Berapakah jarak yang
telah ditempuh Andi apabila Ia telah berkendara selama 2jam?
Berdasarkan contoh 1 di atas, kita bisa mencari jarak yang telah ditempuh
Andi.
Kecepatan Andi

= 45 km/jam

Waktu tempuh

= 2 jam

Jadi jarak yang telah ditempuh Andi = (2 × 45) km
= 90 km.
Dari kedua contoh di atas, dapatkah dicari hubungan antara jarak dengan
kecepatan dan waktu? Ternyata jarak adalah waktu kali kecepatan atau jarak
adalah kecepatan kali waktu. Apabila J menyatakan jarak, K menyatakan
kecepatan, dan W menyatakan waktu, maka: J = K × W. Jadi jika Anda tahu
kecepatan dalam mengendarai kendaraan dan waktu yang ditempuh dalam
melakukan perjalanan, maka Anda dapat menggunakan hubungan tersebut
untuk memprediksi berapa jauh Anda melakukan perjalanan. Dalam keadaan
sesungguhnya jika kita melakukan perjalanan, maka biasanya kecepatan kita
tidak tetap, kadang cepat kadang lambat. Jika dalam perjalanan, kecepatan
kendaraan yang kita tumpangi tidak memberikan keterangan apa-apa, maka
kecepatan kendaraannya dianggap tetap, karena jarak yang ditempuh
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sebanding dengan waktu tempuh. Untuk selanjutnya kecepatan tetap ini
disebut dengan kecepatan rata-rata atau dapat juga disebut kecepatan saja.
Bagaimanakah jika yang Anda tahu adalah jarak dari dua tempat dan waktu
yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Bagimanakah cara Anda
menghitung kecepatan Anda berkendara? Agar lebih mudah dipahami,
perhatikan contoh berikut.
b. Masalah kecepatan kendaraan
Contoh 1:
Pak Danang berkendara dari Yogya ke Purworejo yang berjarak 60 km dalam
waktu 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan Pak Danang?
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Jarak Yogya – Purworejo (J) = 40 km
Waktu tempuh (W) = 2 jam
𝐽

Berdasarkan (a) di atas, maka: J = K × W  K
Jadi kecepatan berkendara Pak Danang (K) =
=(

=𝑊
𝐽
𝑊
60
)
2

km/jam

= 30 km/jam
Contoh 2:
Dimas naik mobil dari Yogya ke Semarang yang berjarak 120 km dalam waktu
3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil Dimas?
Alternatif pemecahannya:
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Kecepatan rata-rata mobil Dimas = (

120
) km/jam = 40 km/jam.
3

Dari dua contoh di atas, maka kita dapat mencari kecepatan rata-rata apabila
diketahui jarak dan waktu tempuhnya, yaitu: kecepatan adalah jarak
perjalanan dibagi dengan waktu tempuhnya atau K =

J
.
W

Bagimana cara mencari waktu tempuhnya apabila diketahui jarak tempuh dan
kecepatannya? Diskusikan dengan teman sejawat Saudara!
c. Masalah waktu tempuh perjalanan
Contoh:
Berapa lama waktu yang diperlukan Dean untuk menempuh jarak 90 km
dengan kecepatan rata-rata 45 km/jam?
Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Jarak tempuh Aiya (J)

= 90 km

Kecepatan Dean (K) = 45 km/jam
Berdasarkan (a) di atas, maka: J = K × W  W =

𝐽
𝐾

90

Waktu tempuh Dean = ( 45 ) jam
= 2 jam
Jadi Dean dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu = 3 jam
Dari contoh di atas, kita dapat menentukan waktu tempuh apabila diketahui
jarak dan kecepatan rata-ratanya, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi
kecepatan atau W =

J
.
K
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Dengan mengerjakan masalah-masalah tersebut di atas jika jarak tempuhnya
adalah J, kecepatan rata-ratanya adalah K, dan waktu tempuhnya adalah W,
maka akan diperoleh hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan rataratanya, yaitu:
J=KW

atau

𝑱

K= 𝑾

atau

𝑱

W= 𝑲

Cara Mudah untuk Mengingat Rumus Jarak, Waktu, dan Kecepatan adalah
sebagai berikut.

Gambar 10 Cara Mengingat Rumus Jarak, Waktu, dan Kecepatan

Gambar di atas menunjukkan satu cara untuk memudahkan siswa mengingat
rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Satu segitiga dibagi menjadi tiga bagian,
kemudian dimulai dari bagian atas tuliskan huruf J (simbol jarak), K
(kecepatan), dan W (waktu) sesuai dengan urutan huruf abjad. Dengan
menutupi ”J”, maka akan diperoleh rumus jarak dengan cara mengalikan K
dan W, sedangkan kecepatan dapat diperoleh dengan cara menutup bagian
”K”, makanya sisanya adalah J per W atau
diperoleh rumus waktu, yaitu
mnemonic
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J
. Dengan cara yang sama, maka
W

J
. Cara tersebut adalah salah contoh dari
K

(www.cimt.plymouth.ac.uk/projects/mepres/book8

/bk8
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_18.pdf.), suatu cara untuk membantu mengingat sesuatu bukan untuk
memahami sesuatu.
Apabila jarak J dinyatakan dalam km dan waktu W dinyatakan dalam jam,
maka kecepatan K dinyatakan dalam satuan km/jam. Berikut menunjukkan
daftar satuan yang umumnya digunakan untuk kecepatan dan singkatannya.
Tabel 10 Daftar Satuan Yang Umumnya Digunakan Untuk Kecepatan
NO

Jarak

Waktu

Kecepatan

Singkatan

1

kilometer

jam

kilometer per jam

km/jam

2

meter

jam

meter per jam

m/jam

3

meter

detik

meter per detik

m/det

4

feet

detik

feet per detik

ft/det

Debit
Perhatikan gambar berikut ini!

Bandingkanlah banyaknya air (volume) yang dikeluarkan atau dialirkan
selama 5 detik dari keran pada masing-masing gambar tersebut! Gambar
manakah yang aliran airnya paling kecil? Gambar manakah aliran airnya
paling besar? Banyaknya air (volume) yang dialirkan dalam waktu tertentu
inilah yang disebut dengan debit. Misalkan air yang mengalir dari keran ke bak
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mandi selama 5 menit sebanyak 100 liter. Hal ini berarti setiap menit air
mengalir sebanyak 20 liter. Dikatakan bahwa debit air dari keran adalah
100 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

atau

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

, ditulis dengan debit = 20 L/menit.

Contoh.
1. Sebuah bak memiliki volume 125 m3. Karena bocor, dalam 5 menit airnya
tinggal 75 m3. Berapakah debit air yang keluar?
Alternatif penyelesaian:
Diketahui: Volume awal 125 m3
Volume akhir 75 m3
Waktu 5 menit.
Ditanyakan: Debit air = ... ?
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Jawab:
Debit =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑤𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

=

125 𝑚3 − 75 𝑚3

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
50 𝑚3

= 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 10 m3 /menit
Jadi, debit air yang keluar adalah = 10 m3 /menit.
2. Dari sebuah selang, air yang diikeluarkan debitnya 150 L/detik. Berapa
liter air yang keluar dari selang itu selama 1 jam?
Alternatif Penyelesaian:
Diketahui: Debit = 150 L/detik
Waktu = 1 jam = 60 menit = 3.600 detik
Ditanyakan: Volume air = ... ?
Jawab:
Debit =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

Volume = 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡 × 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
= 150 L/detik × 3 600 detik
= 540.000 L
Jadi, volume air selama 1 jam adalah 540.000 liter.

245

PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini akan dibahas beberapa contoh soal USBN yang berkaitan dengan
materi jarak, waktu, dan kecepatan pada kompetensi 3.3

Menjelaskan

perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan sebagai perbandingan
jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu) seperti
yang tertuang pada bahasan soal-soal USBN di atas.

Jarak, Waktu, dan Kecepatan
1.

Contoh Soal USBN Tahun 2017

Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 48km/jam. Jika waktu tempuh
bus dari kota A ke kota B selama 2 jam 30 menit, maka jarak yang ditempuh
bus adalah … .
A. 112 km
B. 120 km
C. 132 km
D. 144km
Pembahasan
Kecepatan rata-rata laju bus = 48 km/jam
= tiap jam menempuh 48 km
Waktu tempuh Bus dari kota A ke Kota B = 2 jam 30 menit
30

Jarak yang ditempuh bus selama 2 jam 30 menit = (2 (48) + (60 (48) ) km
= (96 + 24) km
= 120 km
Jadi jawaban soal di atas adalah: B. 120 km
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2.

Contoh Soal USBN Tahun 2018

Jarak kota Yogyakarta ke salatiga 72 km. Pak Budi berangkat dari kota
Yogyakartta menuju Salatiga bersepeda motor dengan kecepatan rata-rata 48
km/jam. Lima belas menit kemudian, melalui jalan yang sama pak Toni
berangkat dari Salatiga menuju kota Yogyakarta. Pak Toni bersepeda motor
dengan kecepatan rata-rta 52 km/jam. Saat berpapasan dengan pak Budi, pak
Toni sudah menempuh jarak … .
A. 28,8 km
B. 31,2 km
C. 34,56 km
D. 37,44 km
Pembahasan
Menggunakan Rumus Jarak, Waktu, dan Kecepatan


Misalkan lama perjalanan dari berangkat sampai bertemu w jam, dengan
menggunakan rumus: jarak = kecepatan × waktu, maka diperoleh:
jarak tempuh Budi + jarak tempuh Toni = 72 km



Jarak yang ditempuh Pak Budi ketika Pak Toni berangkat
Lima belas menit (15’) pak Budi telah menempuh jarak
15

= (60 × (48)) 𝑘𝑚 = 12 km


Jadi jarak tempuh Budi + jarak tempuh Toni setelah 15 menit
= (72 – 12) km = 60 km ↔ (kecepatan Ali × waktu tempuh) + (kecepatan
Budi × waktu tempuh) = 60 km
60

Jadi: 48 w + 52 w = 60 ↔ 100w = 60 ↔ w = 100 =

3
5

𝑗𝑎𝑚

3



Jadi mereka berpapasan setelah perjalanan selama 5 𝑗𝑎𝑚



Jarak yang telah ditempuh pak Toni saat berpapasan dengan pak Budi
3

= (5 × 52) 𝑘𝑚 = 31,2 𝑘𝑚


Jadi jawabannya B. 31,2 km
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3.

Contoh Soal PISA

Berjalan

Gambar di atas memperlihatkan jejak kaki seorang berjalan. Panjang langkah
P adalah jarak antara titik belakang dua jejak kaki yang berturutan. Untuk lakilaki, Hubungan antara n dan P dirumuskan:

n
 140
P

n = banyaknya langkah per menit, dan
P = panjang langkah dalam meter
Pertanyaan
Pertanyaan: Berjalan 1
Jika Eko berjalan 70 langkah permenit, berapakah panjang langkah Eko
menurut rumus di atas? Tulis langkah penyelesaiannya.
Pertanyaan: Berjalan2
Bambang mengetahui panjang langkahnya 0,80 meter, jika rumus di atas
diterapkan pada Bambang. Hitunglah kecepatan Bambang berjalan dalam
meter per menit dan dalam kilometer per jam. Tulis langkah penyelesaiannya.
Pembahasan
Untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, alternatif penyelesaian yang
dapat didiskusikan seperti berikut ini.
Berjalan 1
Hubungan antara n dan P dirumuskan:
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n
 140
P
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n = banyaknya langkah per menit, dan
P = panjang langkah dalam meter
Jika Eko berjalan 70 langkah per menit, panjang langkah Eko menurut rumus
di atas adalah sebagai berikut.
n = 70 ↔

𝑛
𝑝

= 140 ↔

70
𝑝

= 140 ↔ 𝑝 =

70
140

1

= 2 = 0,5 maka panjang langkah
1

pak Eko bisa 0,5 meter atau 50 centimeter (0,5 m atau 50 cm) karena 2 = 0,5
(satuan tidak diperhatikan).
Berjalan 2
Hubungan antara n dan P dirumuskan:

n
 140
P

n = banyaknya langkah per menit, dan
P = panjang langkah dalam meter
Panjang langkah Bambang 0,80 meter, Jika rumus di atas diterapkan pada
Bambang, maka kecepatan Bambang berjalan dalam meter per menit dan
dalam kilometer per jam adalah sebagai berikut.
𝑛
0,80

= 140 ↔ n= 140 x 0,80 = 112

Per menit ia berjalan 112 x 0,80 meter = 89,6 meter
Kecepatannya adalah 89,6 meter per menit.
Jadi kecepatannya dalam kiliometer per jam adalah: 89,6 meter/menit =
(89,6 ×60) meter/jam= (5376 m/jam) = (5,38 km/jam) atau (5,4 k m/jam)
:

4.

Soal PISA/TIMSS
Kecepatan Mobil

Grafik ini memperlihatkan perubahan kecepatan mobil balap sepanjang
lintasan rata 3 kilometer pada putaran kedua.
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Kecepatan
(km/jam)

Kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 kilometer
(Putaran Kedua)
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Pertanyaan 1: Kecepatan Mobil Balap
Berapakah perkiraan jarak dari garis awal sampai permulaan bagian lurus
terpanjang pada lintasan tersebut ?
A

0,5 km

B

1,5 km

C

2,3 km

D

2,6 km

Pembahasan
Perhatikan gambar berikut!
Kecepatan
(km/jam)

Kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 kilometer
(Putaran Kedua)
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Bagian lurus ditandai oleh garis lurus datar pada grafik. Ada dua grafik lurus
datar pada grafik di atas yaitu dari jarak 0,6 - 1,2 km dan dari jarak 1,6 – 2,4
km. Jarak grafik lurus datar adalah 𝐽1 = (0,6 -1,2) km= 0,6 km, sedangkan
𝐽2 = (1,6 − 2,4)𝑘𝑚 = 0,8 𝑘𝑚. Berdasarkan jarak kedua grafik di atas, maka
bagian lurus terpanjang ada pada jarak 1,6 – 2,4 km. Dengan demikian jarak
garis awal di mulai dari jarak 1,5 km. Jadi jawaban yang benar: B. 1,5 km.

250

Unit Pembelajaran
Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit

Pertanyaan 2: Kecepatan Mobil Balap
Dimanakah kecepatan terendah selama putaran kedua?
A

pada garis awal

B

pada sekitar 0,8 km

C

pada sekitar 1,3 km

D

pada separuh jalan lintasan tersebut

Pembahasan
Perhatikan gambar berikut!

Kecepatan
(km/jam)

Kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 kilometer
(Putaran Kedua)
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Perhatikan kecepatan berada pada sumbu vertikal. Kecepatan terendah
berada pada grafik terendah. Grafik terendah berada pada selang jarak 1,2 –
1,4 km. Jadi kecepatan terendah berada pada jarak sekitar 1,3 km.
Pertanyaan 3: Kecepatan Mobil Balap
Bagaimanakah kecepatan mobil balap tersebut pada selang antara 2,6 km dan
2,8 km?
A

Kecepatan mobil tetap.

B

Kecepatan mobil meningkat.

C

Kecepatan mobil menurun.

D

Kecepatan mobil tidak dapat ditentukan dari grafik.

Pembahasan
Perhatikan gambar berikut.
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Kecepatan
(km/jam)

Kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 kilometer
(Putaran Kedua)
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Garis awal

Pada gambar daerah berwarna biru merupakan selang antara 2,6 - 2,8 km.
Pada selang 2,6 – 2,8 km grafik menaik berarti kecepatan mobil meningkat
pada selang tsb.
Pertanyaan 5 : Kecepatan Mobil Balap
Gambar di bawah memperlihatkan 5 lintasan balap mobil.
Lintasan manakah yang dijalani mobil balap agar diperoleh grafik kecepatan
seperti ditunjukkan sebelumnya.

S

B
A

S
A

A
A

S
A
S
A

S: Titik awal

Pembahasan
Perhatikan gambar berikut!
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A
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A
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Pada grafik kecepatan di atas, tampak bahwa mobil bergerak dari titik awal
kemudian menikung di titik P dan beberapa saat mobil tersebut kecepatan
naik, tetap, dan menurun menuju titik Q kemudian meningkung dengan
kecepatan naik, tetap, dan menurun menuju titik R serta meningkung dan
kecepatan naik kemudian tetap sama dengan kecepatan awal.
Sementara itu, 5 lintasan balap mobil .yang memperoleh grafik kecepatan
seperti ditunjukkan dalam

gambar yang sesuai tampak dalam

gambar

berikut.

Mobil bergerak dari titik S kemudian menikung di titik P, beberapa saat mobil
dengan kecepatan naik. Tetap, dan turun menuju titik Q dan menikung dengan
kecepatan naik, tetap, dan menurun menuju titik R, kemudian beberapa saat
dengan kecepatan naik dan tetap dengan kecepatan yang sama dengan
kecepatan awal menuju titik S.
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Debit
1.

Contoh Soal USBN Tahun 2016

Sebuah kran air dalam waktu 30 detik dapat mengalirkan air sebanyak 2 liter.
Volume air yang mengalir selama 6 menit adalah …
A. 6 liter
B. 12 litr
C. 24 liter
D. 30 liter
Pembahasan
2

Diketahui: Debit = 2 L/30 detik = 30 𝐿/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
Waktu: 6 menit = 360 detik
Ditanyakan: Volume air selama 6 menit = ... ?
Jawab:
Debit =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

Volume = 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡 × 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
2

= (30 )𝐿/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 × (3 60) detik
= 24 L
Jadi, volume air selama 6 menit adalah 24 liter.
2.

Contoh Soal USBN Tahun 2017

Ayah mengalirkan air dari kran kedalam ember yang berkapasitas 60 liter.
Ayah mengisi ember tersebut samapi penuh selama 5 menit. Debit air yang
keluar dari kran tersebut adalah … .
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A. 6 liter/menit
B. 12 liter/menit
C. 55 liter/menit
D. 65 liter/menit
Pembahasan
Diketahui: Kapasitas ember = 60 liter ↔ Volume ember 60 liter
Waktu untuk mengisi ember tersebut sampai penuh selama 5 menit
Ditanyakan: Debit air = ... ?
Jawab:
Debit =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

60 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

= 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

Jadi, debit air adalah = 12 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/menit.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan instrumen
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat
tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall),
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan
(recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1)
transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan
informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4)
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide
dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall.
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Anderson & Krathwohl

mengklasifikasi dimensi proses kognitif sebagai

berikut.
Mencipta

HOTS

MOTS

LOTS

Mengkreasi ide/gagasan sendiri
Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi,
mengembangkan,
menulis, memformulasikan.
Evaluasi
Mengambil keputusan sendiri
Kata Kerja: evaluasi, menilai, menyanggah,
memutuskan,
memilih, mendukung.
Analisis
Menspesifikasi aspek-aspek/elemen
Kata kerja: membandingkan, memeriksa,
menguji, mengkritisi,
menguji.
Aplikasi
Menggunakan informasi pada domain
berbeda
Kata kerja: Menggunakan,
mendemostrasikan, mengilustrasikan,
mengoperasikan
Pemahaman Menjelaskan ide atau konsep
Kata kerja: menjelaskan,
mengklasifikasikan, menerima,
melaporkan
Pengetahuan Mengingat kembali
Kata kerja: mengingat,
mendaftar,mengulang, menirukan

Anderson dalam (Kemdikbud, 2015)

Kisi-kisi Soal
Berikut adalah contoh pengembangan soal berdasarkan kisi-kisi soal sampai
pada perencanaaan menggunakan kartu soal.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: … menit
: ………………………
: 2017/2018

Tabel 11 Kisi-kisi Soal Jarak, Waktu, Kecepatan. Dan Debit
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NO

1

2

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Menjelaskan
perbandinga
n dua
besaran
yang
berbeda
(kecepatan
sebagai
perbandinga
n jarak
dengan
waktu, debit
sebagai
perbandinga
n volume
dan waktu)

Pengukuran

Penguk
uran

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3

Uraian

Materi

Indikator Soal

No

Jarak,
Waktu
, dan
Kecep
a-tan

Diketahui jarak dua Kota A
dan B, dua pengendara yang
berangkat bersamaan dari
kota A menuju kota B dengan
kecepatan berbeda setelah
berjalan beberapa waktu
pengendara 1 menunggu
pengendara ke 2 peserta didik
dapat menentukan lamanya
waktu menunggu pengendara
2 (menunggu).

1

Diketahui jarak dua Kota A
dan B. Pengendara 1
berangkat dari kota A menuju
kota B pada waktu dan
kecepatan tertentu, sedangkan
pengendara 2 berangkat dari
kota B menunju kota A setelah
pengendara 1 berangkat
beberapa saat peserta didik
dapat menentukan waktu
mereka berpapasan
(berpapasan dengan waktu
berang-kat berbeda).
Disajikan jarak suatu tempat
dan waktu tempuh dua orang
yang berlari berlawanan arah
peserta didik dapat
menentukan waktu
berpapasan kedua pelari
tersebut (Kecepatan
berlawanan arah).
Disajikan volume tangki
minyak yang akan diisi minyak
dengan kecepatan tertetu
siswa dapat menentukan
lamanya waktu untuk mengisi
tangki tersebut.

2

L3

Uraian

3

L3

Uraian

4

L2

Disajikan ukuran panjang,
lebar, dan tinggi bak air dalam
cm dan waktu yang
dibutuhkan untuk mengisi
bak air tersebut peserta didik
dapat menentukan debit air
tersebut.

5

Debit

Uraian
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Kartu Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan
sebagai perbandingan jarak
dengan waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan waktu)
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Jarak, waktu, dan kecepatan
INDIKATOR SOAL
Diketahui jarak dua Kota A dan B,
dua pengendara yang berangkat
bersamaan dari kota A menuju
kota B dengan kecepatan berbeda
setelah berjalan beberapa waktu
pengendara 1 menunggu
pengendara ke 2 peserta didik
dapat menentukan lamanya waktu
menunggu pengendara 2
(menunggu).
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Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

: 2013
: Uraian
: Supinah
Penalaran

√

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
1

Andi naik sepeda motor dari kota Yogya ke
kota Purworejo yang berjarak 60 km,
dengan kecepatan rata‐rata 60 km/jam.
Sedangkan Adit juga mengendarai sepeda
motor dari kota yang sama dengan
kecepatan 50 km/jam. Mereka berangkat
dalam waktu bersamaan, dan setelah
menempuh perjalanan 0,5 jam Andi
beristirahat sambil menunggu Adit.
Berapa lama Andi menunggu Adit?

Unit Pembelajaran
Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: V
: Matematika

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan
sebagai perbandingan jarak dengan
waktu, debit sebagai perbandingan
volume dan waktu)

LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Jarak, waktu, dan kecepatan

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku
Sumber :

Nomor
Soal
2

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

: 2013
: Uraian
: Supinah
Penalaran

√
RUMUSAN BUTIR SOAL

Rony berangkat dari kota A menuju kota B
yang berjarak 225 km pada pukul 08.00
dengan mengendarai sepeda motor yang
kecepatan rataratanya 50 km/jam. Yudit
berangkat dari kota B menuju kota A
dengan
sepeda motor dengan kecepatan rata‐rata
60 km/jam. Jika Yudit berangkat setengah
jam setelah perjalanan Rony, pada pukul
berapakah mereka akan berpapasan?

INDIKATOR SOAL
Diketahui jarak dua Kota A dan B.
Pengendara 1 berangkat dari kota
A menuju kota B pada waktu dan
kecepatan tertentu, sedangkan
pengendara 2 berangkat dari kota
B menunju kota A setelah
pengendara 1 berangkat beberapa
saat peserta didik dapat
menentukan waktu mereka
berpapasan (berpapasan dengan
waktu berbeda).
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: V

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Supinah

KOMPETENSI DASAR

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Menjelaskan perbandingan dua

Dean dan Atar berlari mengelilingi lapangan

(kecepatan sebagai
waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan
waktu)
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Jarak, waktu, dan kecepatan
INDIKATOR SOAL
Disajikan jarak suatu tempat
dan waktu tempuh dua orang
yang berlari berlawanan arah
peserta didik dapat
menentukan waktu
berpapasan kedua pelari
tersebut (Kecepatan
berlawanan arah).
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√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

besaran yang berbeda
perbandingan jarak dengan

Aplikasi

Nomor
Soal
3

olah raga yang jaraknya 5 km dalam waktu
berturut‐turut 10 menit dan 15 menit.
Keduanya berlari dari tempat yang sama dengan
arah berlawanan. Setelah berapa menit mereka
berpapasan?

Unit Pembelajaran
Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Supinah

KOMPETENSI DASAR

Buku
Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Menjelaskan perbandingan dua

perbandingan jarak dengan
waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan
waktu)

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

besaran yang berbeda
(kecepatan sebagai

Aplikasi

Sebuah tangki memiliki volume 8.000 liter.
Nomor
Soal
4

Tangki tersebut akan diisi penuh oleh minyak
tanah dengan menggunakan selang dengan
debit aliran 5 liter/detik. Berapa lama waktu
yang dibutuhkan untuk mengisi tangki hingga
penuh?

LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Debit
INDIKATOR SOAL
Disajikan volume tangki
minyak yang akan diisi minyak
dengan kecepatan tertetu
siswa dapat menentukan
lamanya waktu untuk mengisi
tangki tersebut.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VI

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Supinah

KOMPETENSI DASAR

Buku
Sumber :

Menjelaskan perbandingan

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√ Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

dua besaran yang berbeda

Budi memiliki bak dengan ukuran

(kecepatan sebagai

panjang 100 cm, lebarnya 80 cm dan

perbandingan jarak dengan
waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan
waktu)
LINGKUP MATERI
Pengukuran
MATERI
Debit
INDIKATOR SOAL
Disajikan ukuran panjang, lebar,
dan tinggi bak air dalam cm dan
waktu yang dibutuhkan untuk
mengisi bak air tersebut peserta
didik dapat menentukan debit
air tersebut.
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Nomor
Soal

tinggi 75 cm. Bak tersebut diisi air dari kran.

5

selama 50 menit. Berapa liter/menit debit air

Air keran mampu mengisi bak hingga penuh
yang mengalir dari kran tersebut?

Unit Pembelajaran
Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit

KESIMPULAN

Pada unit Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit di bahas dua pasang kompetensi
dasar pengetahuan dan keterampilan, yaitu kompetensi dasar (KD) kelas V
dengan KD pengetahuan nomor 3.3 yaitu Menjelaskan perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu,
debit sebagai perbandingan volume dan waktu) dan KD keterampilan 4.3
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran
yang berbeda (kecepatan dan debit). Untuk mencapai target KD dibahas
serentetan kegiatan, antara lain contoh aktifitas yang dapat dilakukan, bahan
bacaan yang mendukung, dan pembahasan soal contoh USBN dan/atau soal
PISA/TIMSS serta contoh pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir
tinggkat tinggi yang dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang
kesemuanya dalam rangka ketercapaian KD tersebut. Hal tersebut dilakukan
dengan harapan Saudara sebagai guru dapat mengembangkan unit-unit lain
yang dapat mendukung pembelajaran dan penilaian yang Saudara lakukan di
kelas.
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UMPAN BALIK

Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Jarak, Waktu, Kecepatan,
dan Debit ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1.

Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

5.

Lakukan refleksi apakah Saudara telah memahami isi dari unit ini? Apabila
Saudara belum memahami secara tuntas pelajari ulang unit ini. Apabila
Saudara telah memahami dengan baik, cobalah kembangkan soal-soal
dalam bentuk yang lain dengan membaca referensi-referensi pendukung
yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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Unit Pembelajaran
Jarak, Waktu, Kecepatan, dan Debit
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Paket Unit Pembelajaran
Pengukuran

PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran pengukuran ini terdiri dari 4 unit pembelajaran,
yaitu unit pembelajaran 1 Hubungan antar satuan panjang, berat dan waktu,
unit pembelajaran 2 Keliling dan Luas Bangun Datar, unit pembelajaran 3
Volume Bangun Ruang dan unit pembelajaran 4 Jarak, Waktu, Kecepatan dan
Debit. Setiap unit berkaitan dengan satu atau lebih Kompetensi Dasar yang
tercantum dalam permendikbud no 37 tahun 2018. Unit-unit tersebut
sebaiknya dipelajari secara berurutan, namun bisa juga dipelajari secara
terpisah tergantung pada kebutuhan Saudara. Saudara dapat langsung
mempelajari unit-unit tertentu yang Saudara butuhkan tanpa mempelajari
unit sebelumnya. .
Dengan belajar menggunakan unit-unit ini diharapkan Saudara dapat
meningkatkan kompetensi pembelajaran terkait pengukuran dan juga
meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan menyelesaikan soal
HOTS terkait materi tersebut. Melalui materi-materi tersebut, diharapkan
Saudara dapat memfasilitasi siswa menguasai materi pengukuran dengan
baik. Oleh karenanya, walaupun telah tuntas menguasai materi tersebut ini
Saudara diharapkan terus memperkaya diri dengan banyak membaca literatur
lain, memperbanyak contoh masalah, dan menerapkan strategi pembelajaran
yang efektif bagi siswa. Selain itu, Saudara diharapkan mendapatkan
pengalaman belajar bagaimana menguatkan banyak nilai karakter melalui
permasalahan-permasalahan terkait pengukuran seperti rasa ingin tahu,
pantang menyerah, teliti dan lain-lain
Buku Paket Unit ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai bahan belajar
mandiri yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guru. Penulis
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Buku ini masih
jauh dari sempurna. Agar topik dan pembahasan pada buku ini senantiasa
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Penutup
relevan dengan perkembangan kebutuhan guru di lapangan, penulis terbuka
untuk menerima saran dan kritik terkait topik dan isi buku ini. Untuk itu, saran
yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini
di masa yang akan datang.
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Paket Unit Pembelajaran
Pengukuran

DAFTAR PUSTAKA

Dungsungnoen, D. S. (2016). Student’s Perceived Level and Teachers’ Teaching
Strategies of Higher Order Thinking Skills ; A Study on Higher
Educational Institutions in Thailand. Journal of Education and Practice ,
211 - 219.
Kemdikbud. (2015). Penyusunan Soal High Order Thinking Skill;s (HOT'S).
Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA.
Kemdikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 37 Tahun 2018. Jakarta: Kemdikbud.

269

Lampiran

270

