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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).

v

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 Bangun Ruang Sisi Datar ini merupakan bagian dari Pembelajaran
Bangun Ruang untuk jenjang SMP mata pelajaran matematika. Unit ini
disusun berdasarkan pemetaan Kompetensi Dasar dalam Permendikbud No.
37 tahun 2018, analisis soal UN, serta keterkaitan dengan Modul PKB yang
telah digunakan pada program peningkatan kompetensi guru pada tahun
2016 s.d. 2019.
Unit ini memuat materi luas selimut dan volume prisma dan limas. Penyajian
materi diawali dengan pemberian motivasi melalui penerapan/aplikasi
materi dalam dunia nyata, serta soal UN dan PISA/TIMSS. Sebagai bahan
pembelajaran, diberikan contoh-contoh aktifitas pembelajaran yang dapat
digunakan atau dimofikasi guru dalam pembelajaran di kelas. Sebagai
referensi dalam melakukan aktifitas pembelajaran, pada unit ini disediakan
bahan bacaan.
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Selain pengembangan aktifitas pembelajaran berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi, Anda juga diharapkan memiliki kompetensi
mengembangkan penilaian berorientasi HOTS. Pada unit ini diberikan contoh
pengembangan instrumen penilaian berorientasi HOTS. Untuk mengetahui
kelemahan atau kelebihan dari aktifitas pembelajaran yang dicontohkan,
Anda perlu mempraktikkannya di kelas dan melakukan penilaian diri
terhadap pembelajaran yang dilakukan.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII:
Kompetensi Dasar
KD Pengetahuan
3.9 Membedakan dan
menentukan luas
permukaan
dan
volume
bangun
ruang sisi datar
(kubus,
balok,
prisma, dan limas).
KD Keterampilan
4.9 Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
luas
permukaan
dan volume bangun
ruang sisi datar
(kubus,
balok,
prisma dan limas),
serta gabungannya.

Target Kompetensi Dasar











Menentukan luas permukaan
kubus, balok, prisma dan
limas
Menentukan volume kubus,
balok, prisma dan limas
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan
dengan
luas
permukaan kubus, balok,
prisma dan limas
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan volume
kubus, balok, prisma dan
limas
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan
dengan
luas
permukaan
gabungan
bangun ruang sisi datar
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan volume
gabungan bangun ruang sisi
datar

Kelas

VIII

VIII

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.9.1 Menjelaskan kubus dan sifat-sifatnya sebagai suatu prisma
3.9.2 Menjelaskan balok dan sifat-sifatnya sebagai suatu prisma

17

3.9.3 Menjelaskan prisma dan sifat-sifatnya
3.9.4 Menjelaskan limas dan sifat-sifatnya
3.9.5 Menjelaskan diagonal-diagonal dalam kubus
3.9.6 Menjelaskan diagonal-diagonal dalam balok
Indikator Kunci Pengetahuan
3.9.7 Menemukan luas permukaan prisma
3.9.8 Menemukan rumus volume prisma
3.9.9 Menemukan luas permukaan limas
3.9.10 Menemukan rumus volume limas
3.9.11 Menemukan luas permukaan kubus
3.9.12 Menjelaskan pengukuran volume bangun gabungan bangun ruang sisi
datar
Indikator Kunci Keterampilan
4.9.1 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan
bangun ruang sisi datar
4.9.2 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume bangun
ruang sisi datar.

Indikator Pengayaan
Mendeteksi bangun ruang/bukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk,
titik sudut dan bidang sisinya
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Luas Permukaan Limas
Museum Louvre di Perancis merupakan salah satu museum yang sangat
ramai pengunjung, sehingga pintu utamanya tidak mampu lagi
menampung antrian pengunjung. Oleh karena di awal tahun 80-an
pemerintah Perancis membangun bangunan menyerupai piramida
berbentuk limas tegak dengan alas persegi. Bangunan setinggi 20,6 meter
ini seluruh dindingnya berbahan kaca. Sang Arsitek tentu ingin
mengetahui panjang rangka dan luas kaca yang dibutuhkan. Kalian bisa
membantu menghitungnya?

Gambar 1 Pintu Masuk Museum Louvre
Sumber: https://us.france.fr/en/paris/article/louvre-museum-3

B. Luas permukaan prisma
Pada libur sekolah tahun ini Joko berencana mengisi liburan dengan kegiatan
berkemah bersama-sama kelompok siswa pecinta alam di sekolahnya.
Karena tenda doom miliknya rusak, Joko ingin membuat tenda sendiri. Tenda
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yang akan dibuatnya berbentuk prisma. Joko harus menghitung luas kain
yang dibutuhkan untuk membuat tenda prismanya.

Gambar 2 Tenda Prisma

C. Menghitung volume prisma
Sekelompok arkeolog diberi tugas untuk melakukan restorasi candi yang
baru saja ditemukan dan digali. Karena lama terkubur tanah, banyak batubatu candi yang hilang. Berdasarkan sketsa rekonstruksi ulang para ahli, para
pekerja membuat replikanya. Beberapa replika bisa dibuat dengan memahat
batu gunung/batu candi, akan tetapi beberapa komponen harus dibuat
dengan mencetak konsentrat camkpuran semen dan pasir. Para perencana
harus melakukan perhitungan kebutuhan volume semen yang dibutuhkan.

Gambar 3 Restorasi Candi Kalasan
Sumber: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/pembongkaran-atap-candi-kalasan

20

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Datar

SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal-soal UN/USBN
Ujian Nasional (UN) jenjang SMP selalu memuat soal tentang bangun ruang
sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Berikut ini beberapa contoh soal
UN SMP.
No.
1

Soal

Soal UN Tahun 2018 Nomor 31.

Identifikasi
Level Kognitif

:

Level 1
C2: Pemahaman. (Mengkategorikan berdasarkan ciri-cirinya.)

Indikator
yang
bersesuaian

:

Menjelaskan prisma dan sifat-sifatnya

Diketahui

:

Banyak rusuk dan bidang sisi

Ditanyakan

:

Bentuk alas prisma

Materi yang
dibutuhkan

:

Ciri-ciri prisma

Untuk menyelesaikan soal di atas, siswa perlu mengetahui ciri-ciri prisma.
Prisma selalu memiliki paling tidak dua bidang sisi yang kongruen. Dua
bidang yang kongruen ini adalah alas dan bidang atas prisma. Jadi banyak
bidang sisi yang membatasi prisma (selimut prisma) adalah banyak bidang
sisi prisma ditambah 2 (bidang alas dan bidang atas). Bidang sisi prisma
(yang bukan merupakan bidang alas dan atap) berbentuk jajargenjang dan
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salah satu sisinya dibatasi oleh sisi bidang alas/atap. Dengan kata lain
banyaknya bidang sisi prisma mencerminkan bentuk bidang alas/bidang
atap prisma.
No.
1

Soal

Soal UN Tahun 2017 Nomor 30.

Identifikasi
Level Kognitif

:

Level 1

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Kubus ABCD.EFGH dan bidang diagonal ABGH.

Ditanyakan

:

Bidang diagonal yang tegak lurus dengan bidang ABGH.

Materi yang
dibutuhkan

:

Ciri-ciri kubus.

Menjelaskan diagonal-diagonal dalam kubus.

Bidang diagonal adalah suatu segiempat yang dibatasi oleh dua rusuk yang
berhadapan dan dua diagonal sisi. Bidang sisi kubus berbentuk persegi.
Karena sisi persegi memiliki panjang yang sama, berakibat dua diagonal
sisinya saling tegak lurus. Karena diagonal sisi di dua bidang sisi yang saling
berhadapan saling tegak lurus, maka dua bidang yang dibentuk oleh masingmasing sepasang diagonal sisi yang berhadapan akan saling tegak lurus.
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No.
1

Soal

Soal UN Tahun 2017 Nomor 31.

Identifikasi
Level Kognitif

:

Level 1

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Susunan kubus satuan yang berbentuk balok berukuran 4 x 3 x 4

Ditanyakan

:

Permukaan kubus satuan yang terkena cat pada 2 permukaan bidang
sisinya

Materi yang
dibutuhkan

:

Ciri-ciri prisma/balok

Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan
bangun ruang sisi datar

B. Soal-soal Kompetisi Matematika
Soal dari Mathematical Association of South Australia Competition:
How many triangles can be formed so that their vertices are the vertices of a
given cube
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Soal di atas dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama dengan
kombinatorika. Ada 8 titik sudut kubus, sementara segitiga memiliki 3 titik
sudut. Jadi banyaknya segitiga sama dengan banyaknya kombinasi 3 titik
sudut yang bisa dibentuk dari 8 titik yang tersedia.
Cara kedua adalah dengan melihat bentuk segitiga yang bisa dibentuk. Dilihat
dari sisi segitiga yang mnembentuk segitiga, ada tiga bentuk segitiga yaitu:
1) segitiga yang sisi-sisinya berupa 2 rusuk kubus dan 1 diagonal bidang sisi
kubus,
2) segitiga yang sisi-sisinya berupa 1 rusuk kubus, 1 diagonal bidang sisi
kubus, dan 1 bidang diagonal,
3) segitiga yang ketiga sisinya berupa diagonal bidang sisi kubus
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktifitas Pembelajaran
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 206 merekomendasikan beberapa
model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Model-model
pembelajaran yang direkomendasikan memiliki alur proses saintifik, seperti
discovery learning, inquiry learning, dan project based learning. Selain model
pembelajaran di atas, terdapat model pembelajaran Design Thinking dan
Enggineering Design Process. Kedua model pembelajaran yang biasa
digunakan dalam proses rancang bangun tersebut juga potensial digunakan
untuk pembelajaran di kelas untuk membina kreativitas siswa. Aktifitas
pembelajaran pada mdul ini akan menggunakan model pembelajaran yang
telah disebutkan di atas.
Aktifitas 1 dan Aktifitas 2 merupakan aktifitas individu untuk mengingatkan
kembali ciri-ciri balok, kubus dan limas yang telah dipelajari di jenjang
sekolah dasar dan merupakan aktifitas untuk berlatih melihat ciri-ciri umum
prisma dan limas.

Aktifitas 1: Ciri-ciri Prisma
Aktifitas

1

merupakan

aktifitas

individual.

Masing-masing

siswa

mengeksplorasi prisma, kemudian menyebutkan fakta yang didapat dari
aktifitas

mengeksplorasi

prisma.

Prisma

dapat

dibuka

di

https://ggbm.at/zdmmxczb

Di link di atas terdapat prisma. Silakan menggeser-geser slider n untuk
menentukan segi banyak alas prisma. Geser-geserlah slider u untuk
membuka dan menutup jaring-jaring prisma.

Siswa menulis hasil

eksplorasinya di lembar kerja. Guru membimbing siswa untuk menemukan
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kembali ciri-ciri/sifat, dan penamaan prisma dalam hubungan dengan alas
prisma.

Aktifitas 2: Ciri-ciri Limas
Aktifitas

2

merupakan

aktifitas

individual.

Masing-masing

siswa

mengeksplorasi limas, kemudian menyebutkan fakta yang didapat dari
aktifitas

mengeksplorasi

limas.

Limas

dapat

dibuka

di

https://ggbm.at/zmwyyjgp . Silakan menggeser-geser slider n untuk

menentukan segi banyak alas limas. Geser-geserlah slider u untuk membuka
dan menutup jaring-jaring limas.

Siswa menulis hasil eksplorasinya di

lembar kerja. Guru membimbing siswa untuk menemukan kembali ciriciri/sifat, dan penamaan limas dalam hubungan dengan alas limas.

Aktifitas 3: Volume Kubus dan Balok
Aktifitas 3 merupakan aktifitas individu untuk mengingatkan kembali volume
kubus dan balok. Volume kubus/balok didefinisikan sebagai banyaknya
kubus satuan yang dapat dibentuk di dalam ruang kubus/balok. Siswa
melakukan simulasi mengisi ruang kubus/balok dalam berbagai ukuran.
Kubus/balok dapat dilihat di https://ggbm.at/p7ufsvsy .

Gambar 4 Alat Peraga Volume Kubus
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Guru membimbing siswa untuk melakukan generalisasi dari volum balok ke
volume prisma.
Di Aktifitas 4 akan disajikan pembelajaran volume bangun ruang dengan
model pembelajaran Discovery Learning, dengan tahapan: Stimulasi,
identifikasi masalah, mengoleksi data, mengolah data, verifikasi, dan
generalisasi.

Aktifitas 4: Volume Limas
Stimulasi
Kalian sudah mengetahui ciri-ciri prisma dan limas. Dilihat dari banyaknya
bidang sisinya, limas dan prisma memiliki kemiripan. Banyaknya bidang sisi
limas maupun prisma sebanyak rusuk bidang alasnya. Perbedaan keduanya
terletap pada bidang atasnya. Prisma memiliki bidang atas, sementara limas
tidak memiliki bidang atas.
Kalian telah mengetahui cara mengitung volume prisma (kubus dan balok
termasuk di dalamnya). Bagaimana cara menghitung volume limas? Apakah
kemiripan di atas bisa digunakan sebagai pijakan awal mencari rumus
volume limas?
Identifikasi masalah
Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi masalah yang dicari
penyelesaiannya, yaitu mencari rumus luas limas didekati dari rumus volume
prisma.
Mengumpulkan data
Siswa mengeksplorasi obyek untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data
dan mellihat keterhubungannnya. Diberikan kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻. Titik 𝑂
adalah titik potong semua diagonal ruangnya.
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(a)

(b)

Gambar 5 Kubus dengan limas di dalamnya

Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing mengamati kubus yang
dipotong secara berbeda. Kubus-kubus tersebut dapat dilihat seperti gambar
di

atas

dapat

dilihat

di

https://ggbm.at/edd2gdc9

dan

https://ggbm.at/ua58bz8m .
Siswa mengamati dan mengeksplorasi kubus dengan cara menggerakkan
slider, kemudian menjawab beberapa pertanyaan seperti:


“Ada berapa limas dalam bangun di Gambar 4?”



“Ada berapa limas yang sebangun?”



“Ada berapa limas sebangun yang apabila disusun tepat membentuk
kubus?”



“Jika kubus masing-masing pada gambar di atas berdimensi 𝑠,
sebutkan ukuran limas yang kalian temukan!”

Mengolah data
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Dengan melihat susunan limas dan kubus, banyaknya limas di dalam kubus,
dan ukuran-ukurannya, dugalah volume limas dihubungkan dengan volume
kubus. Tuliskan dugaanmu dalam bentuk
Volume Limas = ... Volume Kubus.
Verifikasi
Di link tersebut terdapat kubus dan jaring-jaringnya. Di masing-masing
bidang sisi kubus dibuat limas. Kalian bisa menutup dan membuka jaringjaring kubus dengan menggerakkan slider. Guru
Generalisasi
Dengan dipandu oleh guru dengan pertanyaan pandu (guiding question),
siswa memformulasikan volume limas.


“Ada berapa limas yang kongruen yang tepat membentuk kubus?”



“Berapa tinggi limas?”



“Volume Kubus = ... volume limas”

Selanjutnya siswa menuliskan hubungan volume limas dan kubus dalam
bentuk persamaan matematika.
Di Aktifitas 5 siswa akan belajar volume limas terpancung, dengan model
pembelajaran Problem Base Learning (PBL). Langkah-langkah PBL dalam
modul ini merujuk kepada Modul Penyegaran Instruktur Kurikulum 2013
terbitan Kemdikbud Tahun 2018.

Aktifitas 5: Volume Bangun Ruang Gabungan
Define Problem
Di naskah kuno peninggalan kebudayaan Mesir Kuno yang tersimpan di
Museum Moskwa dituliskan tentang cara orang Mesir menghitung volume
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Frustum Pyramid. Frustum Pyramid rustum adalah bangun ruang yang
berbentuk seperti piramida yang terpancung bagian atasnya.

Gambar 6 Papyrus Moskwa dan sketsa frustum
Sumber: https://en.wikipedia.com

Di naskah tersebut ditulis bahwa volume frustum adalah sebagai berikut
1
𝑉 = 𝑡(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2 )
3
Menurut kalian, apakah rumus volum frustum tersebut benar? Jelaskan
pendapatmu!
Brainstorming Idea
Tugas kalian adalah menguji rumus volume frustum yang tertulis di naskah
kuno di atas. Tuliskan pendapat kalian apakah rumus di atas benar, salah,
atau mendekati benar.
Setelah kalian mendeskripsikan dengan jelas masalah yang harus dicari
penyelesaiannya, silakan membuat daftar hal-hal apa saja yang diperlukan
untuk memecahkan masalah. Kalian juga perlu membuat daftar hal-hal yang
harus dipelajari agar dapat menyelesaikan masalah ini. Apakah kalian perlu
menginta kembali volume balok? Apakah perlu mengingat kembali volume
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limas? Atau mungkin kalian perlu mengingat kesebangunan segitiga dan
kemiringan?
Buatlah daftar hal-hal yang kalian perlukan atau perlu dipelajari lagi.
Kemudian buatlah rencana penyelesainmu. Karena tugas kalian adalah
mengkaji kebenaran. Kalian boleh mengujinya dengan banyak cara seperti
dengan melakukan perhitungan, membuat sketsa/menggambar, atau dengan
memanipulasi frustum. Kalian boleh melakukannya dengan membuat model
frustum menggunakan clay (lilin) dan memotong-motongnya kemudian
menggabung-gabungkan. Boleh juga kalian gunakan cara yang lain, misalnya
dengan menggambarnya dengan bantuan komputer. Temukan cara yang
kalian pilih, kemudian buktikan pendapat kalian dengan perhitungan
matematika. Lakukan dengan kreatif.
Mengumpulkan dan mengeksplorasi data
Tentu kalian sudah mempunyai rencana penyelesaian kalian. Mungkin ada
banyak strategi penyelesaiannya. Jika diperlukan, kalian bisa menggunakan
gambar di bawah ini.

Gambar 7 Sketsa Piramida dan Piramida Terpancung

Mendiskusikan solusi dan mempresentasikan
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Gambar 8 Sketsa Piramida dan Piramida Terpancung

Siswa melakukan perhitungan atas dugaan/rencana penyelesaiannnya dan
menuliskannya pendapat dan alasannya. Guru membimbing dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan panduan, seperti: berbentuk “Terdiri
bangun apa saja gambar di atas?”, “Apakah bangun warna hijau? dan berapa
ukurannya?”, “ Berapa panjang 𝑥? Berapa 𝑦 ?”

Aktifitas 6: Mendesain Green House
Emphatize
Pada tahap ini siswa menggunakan kepekaan sosial untuk menemukan
permasalahan

dan

menggunakan

empatinya

untuk

membantu

menyelesaikannya.
Contoh kasus.
Sekolah kalian akan membuat rumah kaca (greenhouse) untuk tempat
percobaan biologi. Agar bangunannya kokoh dan tampak artistik, maka
greenhouse akan dibuat dalam bentuk limas. Agar dapat digunakan, di dalam
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greenhouse harus tersedia ruang berbentuk persegi dengan luas 4 m2 dengan
tinggi minimum 150 cm.
Define
Pada tahap ini guru membimbing siswa untuk mendeskripsikan dengan jelas
permasalahan yang akan diselesaikan siswa.
Ideate
Guru membimbing siswa menggunakan imaginasi dan kreatifitasnya untuk
mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide secara individu. Kemudian siswa
menguji ide-idenya dengan cara mendiskusikan dengan teman-teman
sekolompok untuk dipilih ide yang paling optimal dan paling memungkinkan
untuk diwujudkan. Uji ide ini dilakukan dengan sketsa dan perhitungan
dengan

memanfaatkan

ciri

dan

sifat

bangun

ruang.

Guru bisa mengeksplorasi dan menguji ide siswa dengan memberikan
pertanyaan seperti: “Apakah mungkin greenhouse dibuat dalam bentuk limas
segitiga?” , “Apakah greenhouse harus selalu berbentuk limas dengan alas
berbentuk persegi?”, “Mengapa demikian?”
Prototype
Guru membimbing siswa membuat rancangan dan membuat purwarupa
(prototype).
Test
Siswa menguji protype yang telah dibuatnya. Pengujian mungkin dilakukan
dengan mengukur.
Guru bisa eksplorasi dan desain rancangan serta klarifikasi desain yang
mungkin, bisa menggunakan software komputer, misalnya Geogebra. Link
berikut ini salah satu contohnya: https://ggbm.at/wwmq8y6d
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Link di atas berisi model prisma dan limas yang bisa digeser-geser baik
bangunnya maupun titik-titik sudutnya. Siswa bisa menempatkan prisma di
dalam limas atau sebaliknya. Siswa juga bisa menggeser titik sudutnya untuk
mengubah bentuk bangun, misalnya mengubah alas limas atau mengubah
ketinggian prisma atau limas.

Aktifitas 7 (aktifitas pengayaan): Bangun Ruang Teratur
Pada aktifitas ini siswa menyelidiki hubungan antara banyak titik sudut,
banyak rusuk dan banyak bidang sisi bangun ruang teratur (platonic solid)..
Siswa dibagi ke dalam dua kelompok. Satu kelompok menyelidiki bangun
ruang paltonik, kelompok lain membuat dan menyelidiki bangun ruang
buatannya.
Guru membimbing penyelidikan siswa sehingga siswa menemukan
hubungan antara banyak rusuk dan banyak bidang sisi bangun ruang teratur
berbentuk suatu formula/rumus/kesamaan. Diskusi lanjutan setelah
ditemukan hubungan bisa distimulus oleh guru dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan seperti: “Apakah mungkin membuat bangun ruang
dengan titik sudut sebanyak 40, rusuk sebanyak 60, dan bidang sisi sebayak
22?”, “Apakah mungkin membuat bangun ruang dengan 11 segilima
beraturan?”, atau “Apakah mungkin membuat bangun dengan rusuk
sebanyak 7?”

Gambar 9 Bangun ruang teratur (platonic solid)
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Siswa Aktifitas 1
1.

Bukalah

prisma

di

https://ggbm.at/zdmmxczb

.

Lakukan

penyeldidikan dengan cara menggeser-geser slider n untuk menentukan
segi banyak alas prisma. Geser-geserlah slider u untuk membuka dan
menutup jaring-jaring prisma. Tuliskan hasil penyelidikanmu di dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 1 Hasil identifikasi prisma
Bentuk
Bidang Alas

Banyak Bidang
Sisi
(termasuk
bidang alas dan
bidang atas)

Banyak bidang
sisi tegak
(selain bidang
alas dan bidang
atas)

Banyak
rusuk

Banyak
titik
sudut

Nama
Bangun
Ruang
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2.

Berbentuk bangun apa bidang-bidang sisi prisma?

3.

Temukan hubungan antara bentuk bidang alas prisma dengan bidang sisi
tegak prisma.

4.

Temukan hubungan antara bentuk bidang alas prisma dengan banyak
titik sudut prisma.

5.

Temukan hubungan antara bentuk bidang alas prisma dengan banyak
rusuk prisma.
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 2
1. Bukalah limas di https://ggbm.at/zmwyyjgp . Lakukan penyelidikan
dengan cara menggeser-geser slider n untuk menentukan segi banyak alas
limas. Geser-geserlah slider u untuk membuka dan menutup jaring-jaring
limas. Tuliskan hasil penyelidikanmu di dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2 Hasil identifikasi limas
Bentuk
Bidang Alas

Banyak Bidang
Sisi
(termasuk
bidang alas)

Banyak bidang
sisi tegak
(selain bidang
alas)

Banyak
rusuk

Banyak
titik
sudut

Nama
Bangun
Ruang

2. Berbentuk bangun apa bidang-bidang sisi limas?
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3. Temukan hubungan antara bentuk bidang alas limas dengan bidang sisi
tegak limas.

4. Temukan hubungan antara bentuk bidang alas limas dengan banyak titik
sudut limas.

5. Temukan hubungan antara bentuk bidang alas limas dengan banyak rusuk
limas.
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 3
1. Bukalah https://ggbm.at/p7ufsvsy Lakukan penyelidikan dengan cara
menggeser-geser slider n untuk menentukan ukuran balok. Tuliskan
hasil penyelidikanmu di dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3 Hasil eksplorasi balok
Dimensi balok

Banyak lapisan
kubus satuan
ke arah
samping

Banyak lapisan
kubus satuan ke
arah dalam/luar

Banyak
lapisan kubus
satuan ke
arah vertikal

Total
banyak
kubus
satuan

p= ...
l = ...
t = ...
p= ...
l = ...
t = ...
p= ...
l = ...
t = ...
p= ...
l = ...
t = ...
p= ...
l = ...
t = ...
p= ...
l = ...
t = ...
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2. Temukan hubungan antara banyaknya kubus satuan dengan dimensi
balok

3. Tuliskan kesimpulanmu tentang volume balok
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 4
Amatilah

kubus

di

link

https://ggbm.at/edd2gdc9

atau

https://ggbm.at/ua58bz8m , Kalian bisa membuka dan menutup kubus
dengan cara menggeser slider.
1. Bangun apa yang membentuk kubus dan berapa banyaknya?

2. Apakah bangun-bangun tersebut saling kongruen? Berikan penjelasan
jawabanmu.

3. Tuliskan bentuk dan ukuran/dimensi bangun-bangun yang kalian
temukan.
Bentuk alas = .................., ukuran = .................. × ............................
Tinggi = ................

4. Apakah ukuran tinggi bangun yang kalian temukan sama dengan
panjang rusuk kubus? Berikan penjelasan jawabanmu.
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5. Apakah luas bidang alas bangun yang kalian temukan sama dengan
luas bidang alas kubus? Berikan penjelasan jawabanmu.

6. Tuliskan perbandingan volume satu bangun yang kalian temukan dan
volume kubus.
Volume kubus = .... × volume bangun (nama bangun)
.... × ... × ... = .... × volume bangun (nama bangun)
... = ...
... = ...

volume bangun (nama bangun) = ......
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 5
(Kelompok A)
Bangun ruang berwarna biru 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 tingginya 𝑡. bangun datar
𝐴𝐵𝐶𝐷 berbentuk persegi berdimensi 𝑎. 𝐸𝐹𝐺𝐻 berbentuk persegi berdimensi
𝑏.
1. Tuliskan ukuran-ukuran yang lain.

𝐴𝐵 = 𝑎, 𝐵𝐶 = 𝑎
𝐸𝐹 = 𝑏, 𝐹𝐺 = 𝑏, 𝐽𝑀 = 𝑡
𝐾𝑁 = ...
𝐿𝑁 = ...
𝐿𝑀 = ...
𝐾𝐽 = ...

2. Temukan segitiga-segitiga yang sebangun dalam gambar di atas
∆ .... sebagun dengan ∆ ....
∆ .... sebagun dengan ∆ ....
∆ .... sebagun dengan ∆ ....

3. Dengan sifat-sifat kesebangunan segitiga pada segitiga-segitiga yang
kalian temukan di atas. Tuliskan perbandingan sisi-sisi segitiga yang
sebangun.
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.... : .... = .... : ....
.... : .... = .... : ....
.... : .... = .... : ....

4. Hitung panjang 𝐽𝑃

5. Hitung volume 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 5
(Kelompok B)
Bangun ruang berwarna biru 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 tingginya 𝑡. bangun datar
𝐴𝐵𝐶𝐷 berbentuk persegi berdimensi 𝑎. 𝐸𝐹𝐺𝐻 berbentuk persegi berdimensi
𝑏.
1. Berikan notasi semua titik-titik di bangun di bawah ini. Tuliskan ukuran
𝑥 dan 𝑦.

𝑥=⋯
𝑦=⋯

2. Temukan bangun-bangun yangpada bangun di atas
Bangun .... berbentuk .... sebanyak ..... buah
Bangun .... berbentuk .... sebanyak ..... buah
Bangun .... berbentuk .... sebanyak ..... buah
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3. Temukan bangun-bangun yang sebangun

4. Temukan bangun-bangun yang bisa digabung menjadi bangun ruang
gabungan yang lebih mudah dihitung

Sebanyak ..... bangun ..... digabung menjadi ....
Sebanyak ..... bangun ..... digabung menjadi ....
Sebanyak ..... bangun ..... digabung menjadi ....

5. Hitung volume bangun-bangun gabungan yang kalian temukan di nomor
Volume bangun ..... = .........
Volume bangun ..... = .........
Volume bangun ..... = .........

6. Hitung volume 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 6

Sketsa desain greenhouse

Penjelasan
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Lembar Kerja Siswa Aktifitas 7
(Lembar Kerja Kelompok I)
1.

Hitunglah banyak titik sudut, rusuk, dan bidang sisi masing-masing jenis
bangun ruang platonik. Isikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 4 Hasil identifikasi bangun ruang
Bangun ruang

tetrahedron

heksahedron

oktahedron

48

Banyak
titik sudut
(T)

Banyak
bidang sisi
(S)

Banyak
rusuk
(R)
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dodekahedron

ikosahedron
2.

Temukan dan jelaskan hubungan antara banyak titik sudut (T), banyak
bidang sisi (S), dan banyak rusuk (R).
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(Lembar Kerja Kelompok II)
1.

Gambarlah semua bangun ruang yang mungkin dibuat yang memiliki
titik sudut sebanyak 6 titik sudut. Kemudian hitunglah banyak titik
sudut, bidang sisi, dan rusuknya. (Jika diperlukan, kalian boleh
menambahkan baris pada tabel)
Daftar bangun ruang 6 titik sudut
Gambar bangun ruang

Banyak
titik sudut
(T)

Banyak
bidang sisi
(S)

Banyak
rusuk
(R)

6

6

2.

Gambarlah semua bangun ruang yang mungkin dibuat yang memiliki
titik sudut sebanyak 8 titik sudut. Kemudian hitunglah banyak titik
sudut, bidang sisi, dan rusuknya. (Jika diperlukan, kalian boleh
menambahkan baris pada tabel)
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Daftar bangun ruang 8 titik sudut
Gambar bangun ruang

Banyak
titik sudut
(T)

Banyak
bidang sisi
(S)

Banyak
rusuk
(R)

8

8

3.

semua bangun ruang yang mungkin dibuat yang memiliki titik sudut
sebanyak yang kalian suka. Tentukan sendiri banyak titik sudutnya.
Kemudian hitunglah banyak titik sudut, bidang sisi, dan rusuknya. (Jika
diperlukan, kalian boleh menambahkan baris pada tabel)
Daftar bangun ruang dengan titik sudut sebanyak ........
Gambar bangun ruang

Banyak
titik sudut
(T)

Banyak
bidang sisi
(S)

Banyak
rusuk
(R)

.....
....
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4.

Temukan dan jelaskan hubungan antara banyak titik sudut (T), banyak
bidang sisi (S), dan banyak rusuk (R) pada bangun-bangun ruang
buatanmu niomor 1, 2, dan 3 di atas.
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C. Bahan Bacaan

Bidang Banyak
Bangun ruang bidang sisi datar datar adalah bangun ruang yang setiap
permukaannya merupakan

daerah segibanyak (polygon). Bangun ruang

bidang sisi datar dapat dikelompokkan tiga jenis, yaitu bidang banyak
(polyhedron), prisma, dan limas. Di modul untuk jenjang SMP ini memuat
materi tentang kubus, balok, prisma, dan limas.
Suatu bidang banyak (polyhedron) adalah bangun ruang yang terbentuk dari
gabungan dari sejumlah terhingga daerah-daerah segibanyak sedemikian
sehingga setiap sisi dari suatu daerah segibanyak merupakan sebuah sisi dari
tepat sebuah daerah segibanyak yang lain, dan jika sisi-sisi dari daerahdaerah

segibanyak

tersebut

berpotongan,

maka

sisi-sisi

tersebut

berpotongan pada satu titik atau bertemu pada sebuah titik.
Definisi di atas dapat dinyatakan secara singkat bahwa suatu bangun ruang
yang terbentuk dari beberapa daerah segibanyak disebut sebagai suatu
bidang banyak. Setiap segibanyak pembentuk suatu bidang banyak disebut
dengan permukaan (face) atau bidang sisi. Pertemuan antara dua buah
bidang sisi pada suatu bidang banyak disebut dengan rusuk. Daerah
segibanyak dari suatu bidang banyak dapat semua berupa daerah segibanyak
beraturan atau kombinasi daerah segibanyak berbeda.

Kubus
Kubus merupakan suatu bidang banyak yang terbentuk dari enam buah
daerah persegi yang berukuran sama. Jika sisi setiap persegi pembentuk
suatu

kubus

berukuran

𝑠,

maka

kubus

demiklian

ini

dikatakan

berukuran/berdimensi 𝑠 × 𝑠 × 𝑠.
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Gambar 10 Bangun ruang platonik

Pada gambar di atas, terdapat 6 daerah persegi yang sepasang-sepasang
bertemu sisinya sehingga kubus mempunyai enam buah permukaan atau
enam buah bidang sisi. Setiap bidang sisi sebuah kubus berupa daerah
persegi. Setiap bidang sisi kubus, setiap sisinya berimpit dengan sisi dari
bidang sisi yang lain. Setiap bidang sisi kubus bertemu dengan empat buah
bidang sisi yang berbeda. Setiap pertemuan dua buah bidang sisi pada
sebuah kubus disebut rusuk-kubus. Karena rusuk-kubus merupakan
pertemuan dari dua bidang, maka rusuk-kubus berupa ruas garis. Untuk
mempersingkat penyebutan, pada pembahasan selanjutnya “rusuk-kubus”
disebut dengan “rusuk”.
Pada sebuah kubus, setiap tiga buah rusuk bertemu pada sebuah sebuah titik,
yang dinamakan titik sudut kubus. Karena setiap tiga bidang sisi kubus
bertemu di satu titik sudut kubus, maka setiap titik sudut kubus juga
merupakan titik sudut ruang dalam kubus. Sebuah kubus memiliki 8 buah
titik sudut kubus.
Titik sudut kubus lazimnya diberi notasi huruf kapital. Titik-titik sudut kubus
inilah yang dipakai untuk memberi nama suatu kubus. Jika sebuah kubus
hendak diberi nama, maka namanya berupa rangkaian 8 huruf (notasi titik-
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titik sudutnya). Kubus pada Gambar 7 di atas dinamai 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻. Kubus
𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dapat juga ditulis 𝐸𝐹𝐺𝐻. 𝐴𝐵𝐶 .
Kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dibentuk oleh 6 daerah persegi, yaitu daerah persegi
𝐴𝐵𝐶𝐷 (bidang sisi 𝐴𝐵𝐶𝐷), daerah persegi 𝐴𝐷𝐻𝐸 (bidang sisi 𝐴𝐷𝐻𝐸), daerah
persegi 𝐴𝐵𝐹𝐸 (bidang sisi 𝐴𝐵𝐹𝐸), daerah persegi 𝐵𝐶𝐺𝐹 (bidang sisi 𝐵𝐶𝐺𝐹),
daerah persegi 𝐷𝐶𝐺𝐻 (bidang sisi 𝐷𝐶𝐺𝐻), dan daerah persegi 𝐸𝐹𝐺𝐻 (bidang
sisi 𝐸𝐹𝐺𝐻). Setiap dua bidang sisi pada sebuah kubus yang tidak bertemu,
dikatakan dua bidang sisi yang berhadapan, dan kedua bidang sisi yang
berhadapan tersebut saling sejajar. Dari Gambar 7, bidang sisi ABFE
berhadapan dengan bidang sisi 𝐷𝐶𝐺𝐻, bidang sisi 𝐴𝐷𝐻𝐸 berhadapan dengan
bidang sisi 𝐵𝐶𝐺𝐹, bidang sisi 𝐴𝐵𝐶𝐷 berhadapan dengan bidang sisi 𝐸𝐹𝐺𝐻.
Dua buah rusuk dalam suatu kubus dapat bertemu/berpotongan atau tidak
bertemu. Setiap dua buah rusuk yang bertemu dalam suatu kubus, maka
pertemuan keduanya di suatu titik, yaitu pada ujung-ujung rusuk tersebut.
Setiap dua buah rusuk yang tidak bertemu dalam suatu kubus, kedua rusuk
tersebut dapat berhadapan atau kedua rusuk tersebut bersilangan. Pada
̅̅̅̅ ditulis dengan ̅̅̅̅
̅̅̅̅ . Dua rusuk
kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻, rusuk ̅̅̅̅
𝐴𝐵 sejajar 𝐸𝐹
𝐴𝐵 ‖ 𝐸𝐹
yang tidak bertemu/berpotongan dan tidak saling sejajar dalam suatu kubus,
kedua rusuk tersebut dikatakan saling bersilangan. Pada kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻,
̅̅̅̅ ∤ ̅̅̅̅̅
rusuk ̅̅̅̅
𝐵𝐶 bersilangan dengan ̅̅̅̅̅
𝐷𝐻 ditulis dengan lambang 𝐵𝐶
𝐷𝐻

Prisma
Definisi prisma.
Misalkan  dan  adalah dua buah bidang yang saling sejajar, R sebuah daerah
segibanyak pada bidang-, dan sebuah garis g yang tidak sejajar terhadap
kedua bidang tersebut dan tidak memotong daerah segibanyak tersebut.
Untuk setiap titik pada daerah segibanyak R, misalnya C, terdapat suatu ruas
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garis ̅̅̅̅̅
𝐶𝐻 yang sejajar dengan g sedemikian sehingga titik H pada bidang-.
Setiap titik pada bidang- seperti titik H

membentuk suatu daerah

segibanyak R’. Gabungan semua ruas garis tersebut dan interior-interior
daerah segibanyak R dan R’ dinamakan suatu prisma.
Daerah segibanyak R tersebut dinamakan bidang alas prisma. Himpunan
semua titik yang identik dengan titik H, yang terletak pada bidang- tersebut
dinamakan bidang atas prisma. Jarak antara bidang alas dan bidang atas suatu
prisma merupakan tinggi prisma.

Gambar 11 Prisma

Garis garis g tidak selalu tegak lurus terhadap bidang-𝛼 maupun bidang-𝛽.
Terdapat kemungkinan garis g tidak tegak lurus terhadap bidang-𝛼 maupun
bidang-𝛽. Baik dalam keadaan garis g tegak lurus maupun tidak tegak lurus
terhadap bidang-𝛼 maupun bidang-𝛽, selalu dapat ditemukan suatu ruas
garis ̅̅̅̅
𝐶𝐻 yang sejajar dengan g sedemikian sehingga titik H pada bidang-𝛽,
sedemikian sehingga setiap titik pada bidang-𝛽 seperti titik H membentuk
suatu daerah segibanyak R’. Daerah segibanyak R’ kongruen dengan R. Dalam
hal garis g tidak tegak lurus terhadap bidangyang terbentuk merupakan prisma tegak.
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Prisma diklasifikasikan menurut bentuk bidang alasnya. Prisma yang bidang
alasnya berbentuk segitiga dinamakan prisma segitiga, prisma yang bidang
alasnya berbentuk segiempat dinamakan prisma segiempat, prisma yang
bidang alasnya berbentuk segilima dinamakan prisma segilima , demikian
seterusnya.
Cara penamaan prisma mirip dengan kubus, yaitu dengan memberi nama
titik-titik sudut bidang alas maupun bidang atas. Misalnya prisma tegak
segilima ABCDE.FGHIJ, prisma condong segitiga KLM.PQR. Tiga huruf pertama
menunjukkan titik-titik sudut bidang alasnya dan tiga huruf berikutnya
(dipisahkan dengan tanda titik) menunjukkan titik- titik sudut bidang atas
yang berkorespondensi mengikuti rusuk tegaknya.
Rusuk tegak, Bidang sisi, Selimut, Permukaan Prisma

Rusuk tegak suatu prisma adalah unsur prisma yang berupa ruas garis yang
ujung-ujungnya merupakan titik-titik sudut bidang alas dan bidang atas
prisma yang berkorespondensi. Bidang sisi suatu prisma adalah gabungan
unsur-unsur prisma yang ujung-ujungnya merupakan titik-titik pada sisi-sisi
bidang alas dan bidang atas prisma tersebut yang berkorespondensi. Selimut
suatu prisma adalah gabungan semua bidang sisi prisma

tersebut.

Permukaan suatu prisma adalah gabungan dari selimut, bidang alas, dan
bidang atas prisma tersebut.

Balok
Prisma yang memiliki bidang alas dan bidang atas berbentuk daerah
jajargenjang yang saling kongruen dan bidang-bidang sisinya juga berupa
daerah jajargenjang disebut

paralelepipedum. suatu paralelepipedum

merupakan suatu jenis prisma condong segiempat, atau disebut sebagai
prisma condong jajargenjang.
Paralelepipedum tegak yang bidang alasnya dan bidang atasnya berupa
daerah persegipanjang disebut paralelepipedum siku-siku atau prisma tegak

57

persegipanjang. Di Indonesia, paralelepipedum siku-siku atau prisma tegak
persegipanjang lazim disebut balok. Jadi suatu balok merupakan suatu
prisma- tegak persegipanjang.

Diagonal-diagonal dalam Kubus
Diagonal Sisi dalam Kubus
Titik sudut-titik sudut yang berhadapan dalam suatu bidang sisi kubus
merupakan dua titik yang berbeda. Oleh karena itu, melalui kedua titik
tersebut pasti dapat dibuat tepat satu garis. Segmen atau ruas garis yang
ujung-ujungnya merupakan pasangan titik sudut yang berhadapan dalam
bidang sisi kubus dinamakan diagonal sisi dalam kubus. Karena bidang sisi
suatu kubus berbentuk persegi, maka dalam suatu kubus yang berdimensi 𝑠,
panjang diagonal sisi adalah 𝑠√2 .

Gambar 12 Diagonal Sisi Kubus

̅̅̅̅ dan ̅̅̅̅
Pada kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 pad Gambar 9 di atas, ruas garis EB
AF
merupakan diagonal sisi dalam bidang sisi ABFE.

̅̅̅̅ dan 𝐶𝐻
̅̅̅̅ merupakan
𝐷𝐺

diagonal sisi dalam bidang sisi 𝐷𝐶𝐺𝐻. Coba temukan diagonal sisi di bidang
sisi yang lain! Perhatikan bahwa sepasang diagonal sisi dalam suatu bidang
̅̅̅̅ sejajar dengan diagonal sisi
sisi pasti saling berpotongan. Diagonal sisi EB
̅̅̅̅
𝐻𝐶 . Diagonal sisi
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̅̅̅̅ tidak sejajar dengan diagonal sisi
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diagonal sisi

̅̅̅̅ dan 𝐷𝐺
̅̅̅̅ dikatakan saling bersilangan. Coba temukan
EB

pasangan diagonal sisi yang saling bersilangan!
Bidang diagonal dalam kubus
Pada kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 pada Gambar 10, diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐸𝐵 sejajar dengan
̅̅̅̅ , rusuk 𝐹𝐺
̅̅̅̅ dan 𝐴𝐷
̅̅̅̅ saling berhadapan. Gabungan pasangan
diagonal sisi 𝐻𝐶
diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐸𝐵 dan diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐻𝐶 , serta rusuk ̅̅̅̅
𝐹𝐺 dan ̅̅̅̅
𝐴𝐷 membentuk
̅̅̅̅ sejajar dengan diagonal sisi 𝐻𝐶
̅̅̅̅ dan
segiempat 𝐴𝐷𝐺𝐹. Diagonal sisi 𝐸𝐵
terletak pada satu bidang. Sehingga 𝐴𝐷𝐺𝐹 merupakan suatu jajargenjang.
Diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐸𝐵 terletak pada bidang sisi 𝐴𝐸𝐹𝐵. Diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐻𝐶 pada
bidang sisi 𝐷𝐻𝐺𝐶. Bidang sisi 𝐴𝐸𝐹𝐵 maupun 𝐷𝐻𝐺𝐶 tegak lurus terhadap
̅̅̅̅ dan juga tegak lurus terhadap rusuk 𝐴𝐷
̅̅̅̅. Oleh karena itu,
rusuk rusuk 𝐹𝐺
̅̅̅̅ maupun 𝐻𝐶
̅̅̅̅ tegak lurus terhadap rusuk rusuk 𝐹𝐺
̅̅̅̅ dan juga 𝐴𝐷
̅̅̅̅. Karena
𝐸𝐵
itu jajargenjang 𝐴𝐷𝐺𝐹 merupakan persegipanjang. Daerah yang dibatasi oleh
persegipanjang 𝐴𝐷𝐺𝐹 dalam kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻

ini dinamakan bidang

diagonal 𝐴𝐷𝐺𝐹 . Coba temukan bidang diagonal lain di kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻!

Gambar 13 Bidang diagonal kubus

Ukuran bidang diagonal suatu kubus adalah luas bidang diagonal tersebut.
Telah diuraikan di atas bahwa bidang diagonal berbentuk persegipanjang
yang dibatasi oleh sisi-lebar berupa rusuk kubus dan sisi-panjang berupa
diagonal sisi kubus. Oleh karena itu, dalam sutau kubus berdimensi s , ukuran
bidang diagonalnya adalah 𝑠 2 √2 satuan luas.
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Diagonal ruang dalam kubus
Dalam suatu kubus terdapat empat pasang titik sudut ruang yang saling
berhadapan dalam ruang. Melalui dua titik sudut yang berhadapan dalam
ruang ini dapat dibuat tepat sebuah garis. Ruas garis yang ujung-ujungnya
merupakan pasangan titik sudut yang berhadapan dalam ruang kubus
dinamakan diagonal ruang dalam kubus.

Gambar 14 Diagonal ruang kubus

̅̅̅̅
𝐴𝐺 , ̅̅̅̅
𝐷𝐹 , ̅̅̅̅
𝐶𝐸 ,dan

̅̅̅̅
𝐻𝐵, merupakan diagonal-diagonal ruang kubus

𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻. Perhatikan Gambar 11 (b), diagonal ruang juga merupakan
diagonal sisi dari bidang diagonal suatu kubus. Dalam kubus berdimensi s,
bidang diagonal kubus dibatasi oleh persegipanjang dengan ukuran s × s√2 .
Oleh karena itu panjang diagonal ruangnya adalah s√3 .
Diagonal ruang ̅̅̅̅
𝐴𝐺 dan ̅̅̅̅
𝐻𝐵

terletak pada bidang diagonal 𝐴𝐵𝐺𝐻 dan

̅̅̅̅ juga terletak pada bidang diagonal
berpotongan di titik 𝑃. Diagonal ruang 𝐴𝐺
𝐷𝐴𝐹𝐺. Diagonal ruang ̅̅̅̅
𝐴𝐺 dan diagonal ruang ̅̅̅̅
𝐷𝐹 bidang diagonal 𝐷𝐴𝐹𝐺
dan berpotongan di titik 𝑃.

Karena bidang diagonal berbentuk persegi

panjang, maka titik 𝑃 membagi diagonal ruang

(yang dalam hal ini

merupakan diagonal sisi dari bidang diagonal) menjadi dua sama panjang.
Pada enam bidang diagonal selalu dapat ditemukan pasangan diagonal ruang
semacam ini yang berpotongan di titik 𝑃. Karena keenam bidang diagonal
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kubus saling kongruen, maka empat diagonal ruang ini berpotongan di satu
titik (titik P) dan saling membagi dua sama panjang.

Diagonal-diagonal dalam Balok
Pada sebuah balok, dapat dibentuk diagonal sisi, bidang diagonal, dan
diagonal ruang. Definisi dan proses pembentukan diagonal sisi, bidang
diagonal, dan diagonal ruang pada balok identik dengan dalam kubus.

Diagonal sisi dalam Balok
̅̅̅̅ dan ̅FC
̅̅̅
Di dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 pada Gambar di atas, diagonal sisi BG
pada bidang sisi BCGF, dan diagonal sisi ̅̅̅̅
AH dan ̅̅̅̅
ED pada bidang sisi ADHE .
Bidang sisi balok berupa persegipanjang, maka diagonal sisi pada suatu
bidang sisi balok merupakan diagonal persegipanjang. Kedua diagonal sisi
pada suatu bidang sisi balok saling kongruen dan saling berpotongan
membagi dua sama.
Ukuran diagonal sisi pada suatu balok adalah ukuran diagonal bidang sisi
yang memuat diagonal sisi tersebut. Dalam suatu balok berdimensi 𝑝 × 𝑙 × 𝑡,
maka ukuran masing-masing diagonal sisinya adalah √𝑝2 + 𝑡 2 , √𝑝2 + 𝑙 2 , dan
√𝑙 2 + 𝑡 2 .
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Bidang diagonal balok

Gambar 15 Diagonal ruang balok

̅̅̅̅ sejajar
Dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 pada Gambar 13 di atas, diagonal sisi 𝐴𝐻
dengan diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐵𝐺 . Oleh karena itu, dapat dibuat satu bidang yang
̅̅̅̅ dan 𝐵𝐺
̅̅̅̅ . Bidang ini pasti memuat titik 𝐴 dan 𝐵. Sehingga bidang
melaui 𝐴𝐻
ini melalui ruas garis ̅̅̅̅
𝐴𝐵 dan ̅̅̅̅
𝐺𝐻. Bidang yang terbentuk ini sebut saja bidang
𝐴𝐵𝐺𝐻. Irisan bidang 𝐴𝐵𝐺𝐻 yang dibatasi oleh diagonal sisi ̅̅̅̅
𝐴𝐻, sisi ̅̅̅̅
𝐺𝐻,
̅̅̅̅ , dan sisi ̅̅̅̅
diagonal sisi 𝐵𝐺
𝐴𝐵 pada balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 merupakan daerah
segiempat 𝐴𝐵𝐺𝐻. Daerah segiempat 𝐴𝐵𝐺𝐻 tersebut dinamakan bidang
diagonal 𝐴𝐵𝐺𝐻 dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻.
Bidang diagonal ABGH dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 yang berupa daerah
segiempat merupakan suatu daerah jajargenjang. Karena semua bidang sisi
̅̅̅̅, dan 𝐵𝐺
̅̅̅̅ terletak pada bidang sisi
balok saling tegaklurus dan karena 𝐴𝐻
balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻, maka ̅̅̅̅
𝐴𝐻 saling tegak lurus dengan ̅̅̅̅
𝐴𝐵 dan ̅̅̅̅
𝐺𝐻.
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Demikian juga ̅̅̅̅
𝐵𝐺 saling tegaklurus dengan ̅̅̅̅
𝐴𝐵 dan ̅̅̅̅
𝐺𝐻. Oleh karena itu
𝐴𝐵𝐺𝐻 merupakan suatu persegi panjang. Bidang diagonal balok berbentuk
persegipanjang.
Ukuran bidang diagonal dalam suatu balok adalah luas bidang diagonal
dalam balok tersebut. Terdapat tiga ukuran bidang diagonal kubus. Coba
temukan ketiganya! (dengan mengingat kembali ukuran diagonal sisi yang
telah dipelajari sebelumnya.

Diagonal ruang

Gambar 16 Diagonal ruang balok

Dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻, pada gambar di atas, titik 𝐸 terletak pada bidang
atas 𝐸𝐹𝐺𝐻 dan titik 𝐶 terletak pada bidang alas 𝐴𝐵𝐶𝐷. Titik 𝐸 terletak pada
rusuk 𝐴𝐸 dan titik 𝐶 pada rusu 𝐶𝐺.
Rusuk tegak 𝐴𝐸 dan rusuk tegak 𝐶𝐺 merupakan sisi-sisi yang berhadapan
dalam bidang diagonal 𝐴𝐶𝐺𝐸. Karena bidang diagonal 𝐴𝐶𝐺𝐸 berupa daerah
̅̅̅̅
persegipanjang, maka terdapat diagonal persegi panjang 𝐸𝐶

pada

persegipanjang 𝐴𝐶𝐺𝐸. ̅̅̅̅
𝐸𝐶 yang terletak di dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 inilah
yang dinamakan diagonal ruang ̅̅̅̅
𝐸𝐶 dalam balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻.
Balok mempunyai 4 diagonal ruang. Keempat diagonal ruang dalam balok
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𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻

berpotongan di satu titik, sebut saja titik 𝑂, dan saling

membagi dua sama. Ukuran diagonal ruang suatu balok adalah jarak antara
dua titik berhadapan dalam ruang balok. Karena diagonal ruang dalam balok
merupakan diagonal dari bidang diagonal dalam balok, maka ukuran
diagonal ruang balok adalah ukuran diagonal dari bidang diagonal . Jika suatu
balok berdimensi 𝑝 × 𝑙 × 𝑡, maka ukuran diagonal ruang dalam balok
tersebut adalah √𝑝2 + 𝑙 2 + 𝑡 2 .

Limas
Definisi Limas

Gambar 17 Diagonal ruang balok

Diberikan bidang-𝛼 yang memuat suatu daerah segibanyak ℬ dan sebuah
titik 𝑃 yang tidak terletak di bidang bidang-𝛼. Untuk setiap titik 𝑇 di ℬ selalu
dapat dibuat ruas garis ̅̅̅̅
𝑇𝑃. Gabungan semua ruas garis ̅̅̅̅
𝑇𝑃 dinamakan limas.
Segibanyak ℬ ini disebut bidang alas limas dan titik 𝑃 dinamakan titik puncak
limas. Sisi-sisi segibanyak ℬ dinamakan batas bidang alas. Limas dinamai
dengan menyebut titik-titik puncak dan titik-titk sudut bidang alas. Limas
pada Gambar di atas dinamai limas 𝑃. 𝐴𝐵𝐶.
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Proyeksi titik 𝑃 pada bidang-𝛼 bisa berada di titik di segibanyak ℬ maupun di
luar segibanyak ℬ. Jika proyeksi titik 𝑃 berada daerah bidang-𝛼, di batasbatas bidang-𝛼 atau berimpit dengan titik sudut bidang-𝛼 , maka limas
semacam ini dinamakan limas tegak.
Batas bidang alas limas dapat berbentuk berbagai macam bangun, seperti
segitiga, segi empat, segi lima, dan semacamnya. Limas juga dinamai
berdasarkan bentuk bidang alasnya. Limas yang memiliki bidang alas segitiga
dinamakan limas segitiga, limas dengan alas segilima dinamakan segilima,
bidang alas berbentuk segi enam dinamakan limas segi enam, dan
semacamnya.
Berdasarkan definisi di atas, Limas dibentuk dari ruas garis-ruas garis dari
bidang alas ke titik puncak limas. Ruas garis pembentuk limas yang salah
satu ujungnya terletak pada sisi bidang alas limas disebut garis pelukis limas.
Garis pelukis limas yang salah satu ujungnya merupakan titik sudut bidang
alas limas disebut rusuk tegak limas. Gabungan dua rusuk tegak yang
berdekatan dan semua garis pelukis di antara dua rusuk tegak yang
berdekatan tersebut membentuk bidang sisi limas. Gabungan semua bidang
sisi dalam suatu limas disebut selimut limas. Gabungan semua bidang sisi dan
bidang alas limas disebut permukaan limas.
Limas beraturan
Limas yang bidang bidang alasnya berupa daerah segibanyak beraturan, dan
proyeksi puncaknya berimpit dengan titik pusat bidang alas limas disebut
limas beraturan. Jarak antara puncak limas dan batas bidang alas limas
beraturan disebut Apothema. Apothema adalah panjang ruas garis, dan
bukan suatu ruas garis. Aphotema limas hanya dimiliki oleh limas beraturan,
dan nilainya tunggal.
Berdasarkan definisi limas beraturan di atas, maka bidang sisi suatu
limas beraturan berupa daerah segitiga samakaki dan semua bidang sisinya
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saling kongruen. Suatu limas tegak yang proyeksi puncaknya tidak berimpit
dengan titik pusat bidang alasnya, limas tak beraturan. Bidang-bidang sisi
suatu limas tak beraturan, tidak saling kongruen.

Gambar 18 Apothema

Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar
Jaring-jaring kubus dan luas permukaan kubus
Kubus terbentuk dari enam daerah persegi yang saling kongruen. Susunan
enam buah daerah persegi yang dapat dibentuk menjadi sebuah kubus pada
sebuah bidang dinamakan jaring-jaring kubus.
Dengan demikian luas permukaan kubus adalah luas enam persegi yang
membentuk jaring tersebut. Karena keenam persegi berdimensi sama,
misalnya 𝑠, maka luas permukaan kubus adalah 6𝑠 2 .
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Gambar 19 Jaring-jaring kubus

Gambar 19 (a) di atas adalah gambar salah satu jaring-jaring kubus. Ada
berapa macam jaring-jaring yang bisa dibentuk dari suatu kubus?
Jaring-jaring dan luas permukaan prisma
Identik dengan jaring-jaring kubus, jaring-jaring prisma adalah susunan atau
jajaran bidang-bidang sisi, bidang alas, dan bidang atas dari suatu prisma
yang disajikan pada suatu bidang (bidang datar). Luas permukaan prisma
adalah gabungan jumlahan luas semua bidang sisi prisma. Ada bermacammacam

prisma,

salah

satu

bentuk

prisma

adalah

balok.

Silakan

mengeksplorasi berbagai bentuk prisma tegak beraturan dan salah satu
jaring-jaringnya di link berikut ini: https://ggbm.at/zdmmxczb

Gambar 20 Jaring-jaring prisma segi enam
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Gambar di atas adalah salah satu jaring-jaring limas segi enam.
Jaring-jaring dan luas permukaan limas
Pengertian jaring-jaring limas mirip dengan jaring-jaring kubus dan prisma.
Jaring-jaring limas adalah susunan bidang alas dan semua bidang sisi dari
suatu limas yang disajikan pada suatu bidang (bidang datar). Dari
pengetahuan kita tentang limas, maka jaring-jaring limas terdiri dari bidang
alasnya dan beberapa segitiga sama-kaki. Banyaknya segitiga sama kaki
tergantung banyak sisi bidang alas limas.
Seperti pada prisma, jaring-jaring limas mempermudah kita menghitung luas
permukaan limas. Luas permukaan suatu limas adalah jumlah luas bidang
alasnya dan luas semua bidang sisinya.

Gambar 21 Jaring-jaring limas segi lima dan segi empat

Gambar di atas adalah salah satu jaring-jaring dari limas segi empat dan
limas segi lima beraturan. Animasi jaring-jaring limas dapat dilihat di
https://ggbm.at/zmwyyjgp

Volume Bangun Ruang Bidang sisi Datar
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Volume Kubus, Balok, dan Prisma
Volume kubus, balok, atau prisma adalah banyak kubus satuan yang
memenuhi ruang dalam kubus, balok atau prisma. Kubus satuan adalah
kubus berukuran 1 × 1 × 1 atau dikatakan berdimensi 1.

Gambar 22 Ilustrasi volume prisma

Gambar di atas merupakan ilustrasi volume prisma. Visualisasi volume
prisma dapat dilihat di https://ggbm.at/zdmmxczb. Silakan dieksplorasi
dengan menggeser slider untuk mengubah dimensi prisma.
Di suatu prisma 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan ukuran 𝑝 × 𝑙 × 𝑡. Jika di disikan kubuskubus satuan, maka dari titik 𝐴 ke titik 𝐵 ada 𝑝 lapis kubus satuan. Dari 𝐶 ke
𝐷 ada 𝑙 lapis dan dari 𝐴 ke 𝐸 ada 𝑡 lapis kubus satuan. Dengan demikian
kubus satuan dalam prisma 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 sebanyak 𝑝 × 𝑙 × 𝑡. Volume kubus
dapat dilihat sebagai volume prisma yang memiliki ukuran 𝑠 × 𝑠 × 𝑠. Dengan
demikian volume kubus adalah 𝑠 3 .
Volume Limas
Identik dengan prisma, volume suatu limas dapat didefinisikan banyak kubus
satuan yang dapat memenuhi ruang dalam limas tersebut. Sebelumnya telah
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dipelajari volume kubus. Perhitungan volume limas dapat dilakukan
pendekatan dengan bantuan sebuah kubus beserta diagonal-diagonal
ruangnya.

Gambar 23 Limas dalam sebuah kubus

Gambar 21 di atas adalah visualisasi 6 buah limas yang tepat membentuk
kubus. Animasi dari proses pada Gambar 21 di atas dapat dilihat di
https://ggbm.at/edd2gdc9. Proses penggabungan limas dapat dilihat

dengan menggeser slider.
Dalam kubus di atas terdapat 6 buah limas persegi beraturan. Bidang alas
keenam limas saling kongruen. Hal ini dijamin dari fakta bahwa bidang alas
limas tersebut adalah bidang sisi kubus. Demikian juga semua bidang sisi
limas di atas juga saling kongruen.
Agar keenam limas, tepat membentuk kubus, maka puncak prisma haruslah
berada tepat di perpotongan semua diagonal ruang kubus. Apabila pritik
perpotongan semua diagonal kubus ini diproyeksikan tegak lurus salah satu
rusuk kubus, maka titik proyeksinya membagi rusuk kubus menjadi dua
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sama panjang. Dengan garis tinggi limas sejajar dengan rusuk kubus, maka
tinggi limas adalah setengah panjang rusuk kubus.
Dari fakta-fakta di atas dapat dituliskan hubungan volume limas dan kubus
sebagai

volume kubus = 6 × volume limas
1

volume limas = 6 × volume kubus
1

= 6 × (luas bidang alas × tinggi kubus)
=

1
6

× (luas bidang alas × panjang rusuk kubus)

1

= 6 × [luas bidang alas × (2 × panjang garis tinggi limas)]
2

= 6 × (luas bidang alas × panjang garis tinggi limas)
1

= 3 × (luas bidang alas × panjang garis tinggi limas)

Selain pendekatan di atas, perhitungan volume limas juga bisa dilakukan
dengan kubus yang dipotong secara berbeda seperti Gambar di bawah ini

Gambar 24 Kubus yang dipotong menjadi 3 limas

Animasi dari gambar di atas dapat dilihat di https://ggbm.at/ua58bz8m
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Silakan mencoba melakukan perhitungan volume limas melalui pendekatan
kubus yang dipotong dengan potongan seperti di atas.

Bangun Ruang Gabungan
Sesuai namanya, bangun ruang gabungan adalah bangun ruang yang
dibentuk dari gabungan dua atau lebih bangun ruang. Dalam modul ini
pengertian bangun ruang gabungan dibatasi pada lingkup bangun ruang yang
dibentuk dengan menghimpitkan bidang sisi bangun ruang.

Dengan

pengertian ini, dua bangun ruang yang berhimpit hanya di sebuah garistidak
membentuk bangun ruang gabungan. Demikian juga dua bangun ruang yang
berhimpit di satu titik, tidak membentuk bangun ruang gabungan.

(a) Bangun ruang gabungan

(b) bukan gabungan bangun ruang

Gambar 25 Bangun ruang yang berhimpit

Volume bangun ruang gabungan sama dengan jumlahan dari volume bangunbangun ruang pembentuknya. Bagimana dengan luas permukaannya? Pada
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bangun ruang gabungan, bidang sisi dari bangun ruang pembentuknya yang
saling berhimpit bukan lagi menjadi bidang sisi bangun ruang gabungannnya.
Saudara telah mempelajari jaring-jaring bangun ruang. Salah satu cara untuk
mempermudah perhitungan luas permukaan bangun ruang adalah dengan
menemukan jaring-jaringnya. Demikian juga dalam perhitungan luas
permukaan bangun ruang gabungan akan lebih kelihatan jelas dengan
membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu.

Bangun Ruang Teratur dan Formula Euler
Saudara telah mempelajari kubus, balok, prisma, dan limas. Selain bangunbangun tersebut, masih banyak bangun ruang bersisi datar yang lain. Dari 4
atau lebih titik sudut yang tidak semuanya terletak di satu bidang, bisa
dibentuk satu atau beberapa bangun ruang.
Di titik sudut bangun ruang yang terbentuk tentu bertemu sejumlah bidang
sisi (permukaan bangun ruang). Apabila banyak dan macam/bentuk bidang
sisi yang bertemu di titik sudut adalah sama di semua titik sudut bangun
ruang itu, maka bangun ruang semacam ini dinamakan bangun ruang teratur.
Bangun ruang teratutr yang semua bidang sisinya berbentuk sama
dinamakan Bangun Ruang Platonik. Terdapat tepat 5 bangun ruang
platonik, yaitu: tetrahedron, heksahedron, oktahedron, dodekahedron, dan
ikosahedron.

Bidang sisi yang bertemu di titik sudut suatu bangun ruang tidak selalu
berbentuk sama, misaln ya segitiga semua atau segi persegi semua. Ada
kemungkinan di titik sudut bertemu dua segtiga dan dua persegi, atau dua
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segitiga dan dua segilima, atau beberapa kemungkinas pola lagi. Jika bidang
sisi yang bertemu di titik suatu bangun ruang berpola (banyak dan
bentuknya) sama, maka bangun ruang semacam ini disebut Bangun Ruang
Archimedean atau sering juga disebut bangun ruang semi teratur. Ada 13
bentuk bangun ruang semi teratur. Salah satu cara membentuk bangun ruang
semi teratur adalah dengan memotong/memancung bangun ruang teratur
(bangun ruang platonik) di titik sudutnya.

Gambar 26 Ikosahedron terpancung (salah satu contoh bangun ruang semi teratur)

Silakan mengeksplorasi bangun ruang platonik di link http://gg.gg/bangunruang-teratur . Anda dapat menampilkan banyak titik sudut, bidang sisi, dan
rusuk, serta radius ruang yang melingkupi bangun tersebut. Pada media
tersebujt ditunjukkan juga bahwa banyak banyak titik sudut, bidang sisi, dan
rusuk pada bangun ruang paltonik memenuhi Formula Euler.

Formula Euler
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Pada tahun 1752, matematikawan Swiss, Leonard Euler menulis hubungan
banyak titik sudut (T), rusuk (R), dan bidang sisi (S) bangun ruang dalam
sebuah formula
𝑆+𝑇 = 𝑅+2
Euler menduga, bahwa semua bangun ruang memenuhi hubungan di atas.
Mari kita gunakan formula di atas untuk menjawab pertanyaan dalam
ilustrasi berikut ini.
Bola sepak bola bisa dibuat dengan menggabungkan bangun segilima dan
segienam seperti gambar di bawah ini. Apakah mungkin membuat bola
dengan hanya menggunakan segilima saja?

Gambar 27 Bola Sepak Bola

Penyelesaian:
Misalkan banyak segilima adalah 𝑎 dan banyak segienam adalah 𝑏.
Banyak bidang sisi bola (𝑆):. 𝑆 = 𝑎 + 𝑏
Perhatikan gambar bola di atas, di setiap titik sudut bertemu 3 bidang sisi.
Dengan mengingat banyak titik sudut di segilima adalah 5 dan segienam
adalah 6, jadi banyak titik sudut (T) di bola, 𝑇 =

5𝑎+6𝑏
3

. Karena di setiap rusuk

merupakan pertemua dua bidang sisi, maka banyak rusuk (𝑅), 𝑅 =

5𝑎+6𝑏
2

Karena bola merupakan bangun ruang, maka berlaku
𝑆+𝑇 = 𝑅+2
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.

(𝑎 + 𝑏) +

5𝑎+6𝑏

5𝑎+6𝑏

5𝑎+6𝑏

(𝑎 + 𝑏) +

3

−

3
2

6𝑎+6𝑏+10𝑎+12𝑏−15𝑎−18𝑏
6

=

5𝑎+6𝑏
2

+2

=2
=2

𝑎 = 12
Jadi kita bisa membuat bola hanya dengan sisi berbentuk segilima saja.
Sebanyak 12 segilima diperlukan untuk membuat sebuah bola.

76

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Datar

PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Ujian Nasional (UN) jenjang SMP selalu memuat soal tentang bangun ruang
sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Berikut ini beberapa contoh soal
UN SMP dan pembahsannya.
1. Soal UN Tahun 2018 Nomor 31.

Soal UN ini berada di level kognitif level 1, yaitu untuk mengukur
pemahaman siswa tentang ciri-ciri prisma. Untuk menyelesaikan soal di atas,
siswa perlu mengetahui ciri-ciri prisma. Prisma selalu memiliki paling tidak
dua bidang sisi yang kongruen. Dua bidang yang kongruen ini adalah alas dan
bidang atas prisma. Jadi banyak bidang sisi yang membatasi prisma (selimut
prisma) adalah banyak bidang sisi prisma ditambah 2 (bidang alas dan
bidang atas). Bidang sisi prisma (yang bukan merupakan bidang alas dan
atap) berbentuk jajargenjang dan salah satu sisinya dibatasi oleh sisi bidang
alas/atap. Dengan kata lain banyaknya bidang sisi prisma mencerminkan
bentuk bidang alas/bidang atap prisma.
2. Soal UN Tahun 2017 Nomor 30.

77

Soal UN ini berada di level kognitif level 1, yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat
bidang diagonal kubus
Bidang diagonal adalah suatu segiempat yang dibatasi oleh dua rusuk yang
berhadapan dan dua diagonal sisi. Bidang sisi kubus berbentuk persegi.
Karena sisi persegi memiliki panjang yang sama, berakibat dua diagonal
sisinya saling tegak lurus. Karena diagonal sisi di dua bidang sisi yang saling
berhadapan saling tegak lurus, maka dua bidang yang dibentuk oleh masingmasing sepasang diagonal sisi yang berhadapan akan saling tegak lurus.
3. Soal UN Tahun 2017 Nomo 31
No.
1

Soal

Soal UN Tahun 2017 Nomor 31.

Identifikasi
Level Kognitif

:

Level 1

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Susunan kubus satuan yang berbentuk balok berukuran 4 x 3 x 4

Ditanyakan

:

Permukaan kubus satuan yang terkena cat pada 2 permukaan bidang
sisinya

Materi yang
dibutuhkan

:

Ciri-ciri prisma/balok

Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan
bangun ruang sisi datar

Titik sudut suatu balok merupakan pertemua 3 bidang sisi balok. Ini
menyebabkan kubus satuan yang terletak di tutuk sudut akan terkena cat di
3 permukaan. Rusuk balok merupakan pertemua dua bidang sisi. Ini
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menyebabkan kubus satuan yang terletak di rusuk dan tidak terletak di titik
sudut akan terkena cat pada 2 permukaan bidang sisinya. Kubus-kubus
satuan yang terletak di bidang sisi, tetapi tidak terletak di titik sudut maupun
rusuk akan terkena cat di satu permukaan bidang sisinya. Kubus satuan
dengan posisi selain di atas, tidak terkena cat sama sekali. Ada sebanyak 20
kubus satuan yang terkena cat di dua permukaan bidang sisinya.
Soal dari Mathematical Association of South Australia Competition:
How many triangles can be formed so that their vertices are the vertices of a
given cube

Soal di atas dapat diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama dengan
kombinatorika. Ada 8 titik sudut kubus, sementara segitiga memiliki 3 titik
sudut. Jadi banyaknya segitiga sama dengan banyaknya kombinasi 3 titik
sudut yang bisa dibentuk dari 8 titik yang tersedia.
𝐶38 =

8∙7∙6
= 56
3∙2∙1

Cara kedua adalah dengan melihat bentuk segitiga yang bisa dibentuk. Dilihat
dari sisi segitiga yang mnembentuk segitiga, ada tiga bentuk segitiga yaitu:
1) segitiga yang sisi-sisinya berupa 2 rusuk kubus dan 1 diagonal bidang
sisi kubus, seperti ∆ 𝐴𝐵𝐸. Di setiap bidang sisi ada 4 segitiga semacam
ini. Karena bidang sisi kubus ada 6, maka terdapat 6 × 4 = 24 segitiga
semacam ini.
2) segitiga yang sisi-sisinya berupa 1 rusuk kubus, 1 diagonal bidang sisi
kubus, dan 1 bidang diagonal, seperti ∆ 𝐵𝐺𝐻. Untuk setiap diagonal
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ruang, terdapat 6 titik sudut lain di kubus selain 2 titik sudut yang
merupakan pangkal dan ujnung diagonal ruang. Sehingga untuk setiap
diagonal ruang, terdapat 6 segitiga semacam ini. Karena kubus
memiliki 4 diagonal ruang, maka terdapat 6 × 4 = 24 segitiga
semacam ini.
3) segitiga yang ketiga sisinya berupa diagonal bidang sisi kubus, seperti
∆ 𝐵𝐸𝐺 . Untuk setiap diagonal bidang sisi yang dipilih, bisa dibentuk 2
segitiga (untuk diagonal bidang 𝐵𝐸, terdapat ∆ 𝐵𝐸𝐺 dan ∆ 𝐵𝐸𝐷).
Karena ada 12 diagonal bidang sisi, maka terdapat 12 × 2 = 24
segitiga semacam ini. Akan tetapi setiap segitiga yang terbentuk
dihitung 3 kali. Oleh karena itu sebetulnya hanya terdapat 24: 3 = 8
segitiga.
Total terdapat 24 + 24 + 8 = 56 segitiga.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Berikut ini akan dicontohkan beberapa butir soal HOTS. Dan penyelesaiannya
Contoh 1.
Apakah mungkin dibentuk sebuah prisma dengan titik sudut sebanyak 147
titik?
Penyelesaian:
Prisma merupakan bangun ruang yang bidang sis alasnya sama bentuknya
dengan bidang sisi atasnya. Titik sudut bidang sisi alas tepat berkawan satusatu dengan titik sudut bidang atas, ditunjukkan dengan dapat dibuat rusuk
yang menghubungkan titik-tisik sudut yang bersesuaian. Oleh karena itu
banyak titik sudut suatu prisma adalah 2 kali banyak titik sudut bidang
alasnya. Misalkan bidang alasnya berbentuk segi-𝑛, maka banyak titik sudut
bidang alasnya adalah 𝑛 dan banyak titik sudut prisma adalah 2𝑛. Untuk
berapapun nilai 𝑛 (ganjil atau genap), 2𝑛 akan selalu bernilai genap. Titik
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sudut prisma akan selalu berjumlah genap. Tidak mungkin dibuat prisma
dengan titik sudut sebanyak 147.
Contoh 2.
Apakah mungkin dibentuk sebuah limas dengan rusuk sebanyak 331?
Penyelesaian:
Rusuk-rusuk limas dibentuk dari sisi bidang alas dan rusuk tegak limas.
Rusuk

limas maerupakan ruas garius yang menghubungkan titik sudut

bidang alas dengan puncak limas. Oleh kareana itu banyaknya rusuk tegak
sama dengan banyaknya titik sudut bidang alas. Artinya juga sama
banyaknya dengan banyak sisi bidang alas limas. Oleh karena itu banyak
rusuk limas sama dengan 2 kali banyak sisi bidang alasnya. Misalkan bidang
alasnya berbentuk segi-𝑛, banyaksisi bidang alasnya sama dengan 𝑛 maka
banyak rusuk limas adalah 2𝑛. Untuk berapapun nilai 𝑛 (ganjil atau genap),
2𝑛 akan selalu bernilai genap. Rusuk limas akan selalu berjumlah genap.
Tidak mungkin dibuat limas dengan rusuk sebanyak 331.
Contoh 3.
Diberikan sebuah limas dan sebuah prisma tegak. Tinggi limas sama dengan
tinggi prisma. Limas berupa limas tegak beraturan dan memiliki 6 buah
rusuk yang sama panjang. Salah satu rusuk alas prisma berimpit dengan
rusuk limas. Jika ternyata volume limas dan prisma tersebut sama, berapa
banyak rusuk prisma tersebut?
Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan ini siswa terlebih dahulu harus tahu bentuk limas
berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di soal. Kemudian akan lebih mudah
apabila dibuat sketsanya.
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Limas dengan 6 rusuk adalah limas yang memiliki alas berbentuk segitiga.
Karena semua rusuk limas sama panjang, maka alas limas berbentuk segitiga
sama sisi.

Gambar 28 Limas

Volume prisma sama dengan volume limas.
𝑉𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠= 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎
1
× Luas alas limas × tinggi = Luas alas prisma × tinggi
3
Luas alas limas = 3 Luas alas prisma

Agar volumenya sama, alas prisma luasnya harus

1
3

× Luas alas limas .

Bangun datar yang mungkin menjadi alas prisma berbentuk segitiga sama
kaki dengan salah satu sisinya berimpit (sama panjang) dengan sisi alas limas
dan slaah satu titik sudutnya adalah titim pusat segitiga als limas (∆𝐴𝐵𝐶).
Prisma yang terbentuk adalah prisma 𝑂𝐵𝐶. 𝐸𝐹𝐻 dengan bidang alas
berbentuk segitiga. Prisma 𝑂𝐵𝐶. 𝐸𝐹𝐻 memiliki rusuk sebanyak 6 buah.
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Gambar 29 Limas dan Prisma OBC.EFH

Contoh 4. (Soal pengayaan)
Bangun ruang teratur (bangun ruang platonik) hanya ada tepat 5 macam
bentuk. Apakah masih mungkin menemukan bentuk bangun ruang teratur
yang lain?
Penyelesaian:
Misalkan di titik sudut suatu bangun ruaang, bertemu sejumlah 𝑚 bidang sisi
berbentuk polygon beraturan yang memiliki sisi sebanyak 𝑛. Karena 𝑛
melambangkan banyak sisi pada segi- 𝑛 beraturan (poligon beraturan), maka
𝑛 merupakan bilangan asli yang lebih besar dari 2 (mengapa?).
Agar membentuk bangun ruang, sudut polihedral di titik sudut tersebut
harus lebih kecil dari 360°. (Mengapa?).
360
) < 360
𝑛
𝑚360
(𝑚180 −
) < 360
𝑛
2𝑚
(𝑚 −
)<2
𝑛

𝑚 × (180 −

𝑚𝑛 − 2𝑚 < 2𝑛
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𝑚𝑛
−𝑚 <𝑛
2
1 1 1
− <
2 𝑛 𝑚
1 1 1
+ >
𝑚 𝑛 2
Pasangan

bilangan

asli

yang

(𝑚, 𝑛)

memenuhi

pertaksamaan

1 1 1
+ >
𝑚 𝑛 2
adalah (3,3), (3,4), (4,3), (5,3), dan (3,5).
Pasangan bilangan asli (𝑚, 𝑛) lainnya apabila

1
𝑚

dijumlahkan dengan

1
𝑛

akan

1

bernilai kurang dari atau sama dengan 2.
Artinya hanya ada 5 bangun ruang platonik. Pasangan (3,3) maknanya ada 3
segitiga beraturan yang bertemu di setiap titik sdudut polihedron.
Polihedron semacam ini berbentuk tetrahedron. Untuk (𝑚, 𝑛) = (3,4) akan
terbentuk kubus, (𝑚, 𝑛) = (4,3) terbentuk oktahedron, (𝑚, 𝑛) = (5,3)
terbengtuk ikosahedron, dan (𝑚, 𝑛) = (3,5) terbentuk dodekahedron.
Soal nomor 5 di bawah ini silakan digunakan untuk Anda berlatih
menyelesaikannya
Soal 5.
Diberikan prisma 𝐴𝐵𝐶. 𝐷𝐸𝐹 seperti pada gambar di bawah.

a. Buktikan volume bangun ruang

𝐸. 𝐴𝐵𝐶 sama dengan volume

bangun ruang 𝐶. 𝐷𝐸𝐹
b. Buktikan bahwa volume bangun ruang 𝐴𝐸𝐶𝐷 sama dengan volume
𝐸. 𝐴𝐵𝐶
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KESIMPULAN

Kubus merupakan suatu bidang banyak yang terbentuk dari enam buah
daerah persegi yang berukuran sama. Jika sisi setiap persegi pembentuk
suatu

kubus

berukuran

maka

𝑠,

kubus

demiklian

ini

dikatakan

berukuran/berdimensi 𝑠 × 𝑠 × 𝑠.
Volume kubus adalah perkalian rusuknya. Volume prisma adalah perkalian
antara luas alas dengan tingginya.
Luas permukaan bangun ruang adalah luas bidang sisi yang mebatasi bangun
ruang.
Setipa bangun ruang konveks memenuhi Formula Euler:
𝑇−𝑅+𝑆 =2
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UMPAN BALIK

Selamat, Anda telah selesai mempelajari unit pembelajaran Bangun Ruang
Sisi Datar Segiempat dan Segitiga. Unit pembelajaran ini menyajikan
beberapa contoh aktivitas pembelajaran yang berorientasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi menggunakan model-model pembelajaran yang
disarankan pada Kurikulum 2013. Diharapkan, Anda sebagai guru dapat
dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang lebih baik lagi
disesuaikan dengan kondisi siswa di kelas menggunakan model-model
pembelajaran yang disarankan, di antaranya model discovery learning, model
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), dan pembelajaran
berbasis proyek (project based learning), dan Design Thinking Process atau
Engeneering Design Process.
Sebagai refleksi bagi Anda dalam mempelajari unit pembelajaran, Anda dapat
melakukan penilaian diri dengan beberapa pertanyaan, seperti 1) apa yang
sudah saya pelajari, 2) materi apa yang belum saya pahami, 3) apakah semua
materi sudah saya pahami dengan baik, 4) kesulitan terbesar apa yang saya
alami untuk memahami materi, 5) apakah semua aktivitas sudah saya
lakukan, 6) apakah semua aktivitas dapat saya selesaikan, serta 7) apakah
manfaat pengetahuan dan keterampilan yang sudah saya dapatkan.
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PENGANTAR

Paket unit pembelajaran dikembangkan dari hasil pemetaan kompetensi
dasar kurikulum 2013, pemetaan Kompetensi Inti Guru sesuai permendiknas
nomor 16/2007 yang sudah terpetakan dalam 10 modul PKB Guru dan
analisis UN/USBN.
Materi dikembangkan sesuai amanat kompetensi dasar dan menjadikan
modul PKB sebagai perluasan materi dalam unit serta soal-soal UN/USBN
atau PISA/TIMSS sebagai bahan latihan bagi peserta didik oleh guru.
Paket unit pembelajaran bangun ruang ini terdiri dari 2 unit pembelajaran
yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung.
Paket unit pembelajaran bangun ruang dipergunakan untuk guru dan
aktivitas pembelajaran yang ada pada unit ini bisa digunakan untuk peserta
didik.
Dalam unit terdiri dari kompetensi dasar, target Kompetensi dan indikator
Pencapaian Komptensi, Aplikasi di Dunia Nyata, Soal-soal UN/USBN bagi
Mapel bersangkutan atau PISA/TIMSS (Jika ada), Bahan Pembelajaran sesuai
KD (Bahan Bacaan, Aktivitas Pembelajaran terdiri dari 4 (empat) dan Lembar
Kerja Peserta Didik), Pengembangan Penilaian (Pembahasan Soal-soal dan
Mengembangkan Soal HOTS), Kesimpulan dan Umpan Balik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran bangun ruang sisi lengkung dikembangkan berdasarkan
Kompetensi Dasar kelas IX:
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KD PENGETAHUAN
3.7

Membuat generalisasi luas

 Membuat generalisasi luas

permukaan dan volume

permukaan berbagai bangun

berbagai bangun ruang sisi

ruang sisi lengkung (tabung,

lengkung (tabung, kerucut, dan

kerucut, dan bola)

bola)

 Membuat generalisasi
volume berbagai bangun
ruang sisi lengkung (tabung,
kerucut, dan bola)

KD KETERAMPILAN
4.7

Menyelesaikan masalah

 Menyelesaikan masalah

kontekstual yang berkaitan

kontekstual yang berkaitan

dengan luas permukaan dan

dengan luas permukaan

volume bangun ruang sisi

bangun ruang sisi lengkung

lengkung (tabung, kerucut, dan

(tabung, kerucut, dan bola),

bola), serta gabungan beberapa

serta gabungan beberapa
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bangun ruang sisi lengkung

bangun ruang sisi lengkung
 Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan bangun ruang sisi
lengkung (tabung, kerucut,
dan bola), serta gabungan
beberapa bangun ruang sisi
lengkung

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.7.1 Menyebutkan pengertian tabung
3.7.2 Menjelaskan sifat-sifat tabung
3.7.3 Menyebutkan pengertian kerucut
3.7.4 Menjelaskan sifat-sifat kerucut
3.7.5 Menyebutkan pengertian bola
3.7.6 Menjelaskan sifat-sifat bola
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Indikator Kunci
3.7.7 Menentukan luas permukaan tabung
3.7.8 Menentukan luas permukaan kerucut
3.7.9 Menentukan luas permukaan bola
3.7.10 Menentukan luas permukaan bangun ruang

gabungan tabung,

kerucut, dan bola
3.7.11 Membuat generalisasi luas permukaan berbagai bangun ruang sisi
lengkung (tabung, kerucut, dan bola)
3.7.12 Menentukan volume tabung
3.7.13 Menentukan volume kerucut
3.7.14 Menentukan volume bola
3.7.15 Menentukan volume bangun ruang gabungan tabung, kerucut, dan
bola
3.7.16 Membuat generalisasi volume berbagai bangun ruang sisi lengkung
(tabung, kerucut, dan bola)
Indikator Pendukung
4.7.1 Menemukan rumus luas permukaan tabung
4.7.2 Menemukan rumus luas permukaan kerucut
4.7.3 Menemukan rumus luas permukaan bola
4.7.4 Menemukan rumus volume tabung
4.7.5 Menemukan rumus volume kerucut
4.7.6 Menemukan rumus volume bola
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Indikator Kunci
4.7.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas
permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung (tabung, kerucut, dan bola,
serta gabungannya)
4.7.8 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume
Bangun Ruang Sisi Lengkung (tabung, kerucut, dan bola, serta
gabungannya)
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Luas Permukaan Tabung dan Volume Tabung
Banyak benda-benda di sekitar kita yang mempunyai bentuk dasar tabung.
Misalnya drum aspal, kaleng cat, kaleng biskuit, potongan ruas bambu,
gendang, dan masih banyak yang lainnya.

Gambar. 1. Benda-Benda Yang Memiliki Bentuk Dasar Tabung
https://www.jualo.com/perlengkapan-industri/iklan-aspal-drum-kw-1harga-murah
Untuk membuat drum aspal agar bahan yang diperlukan tidak berlebih maka
pabrik harus mengetahui permukaan drum tersebut begitupun jika ingin
membuat kaleng cat. Jika drum atau kaleng yang dibuat sedikit jumlahnya,
maka dengan perkiraan kebutuhan secara kasar bahan yang tersisa tidaklah
banyak. Namun jika jumlah drum atau kaleng yang akan dibuat ratusan
bahkan ribuan, maka kesalahan perhitungan akan mengakibatkan kerugian
yang besar.
Selanjutnya untuk mengetahui berapa isi/volume dari aspal dan cat yang ada
di dalam drum aspal dan kaleng maka kita harus mengetahui bagaimana
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menghitung isi atau volume drum dan kaleng yang berbentuk tabung
tersebut.
Untuk dapat menemukan luas permukaan atau luas sisi tabung, kita harus
mengetahui bagian-bagian sisi tabung. Secara umum, sisi suatu bangun ruang
adalah bagian bangun ruang (jika dibuat modelnya) yang dapat disentuh. Hal
ini juga berlaku juga pada tabung. Jadi sisi tabung adalah bagian tabung yang
dapat disentuh.
Jadi berdasarkan ide dasar tentang sisi tabung di atas, maka bagian mana saja
dari tabung berikut yang merupakan sisi tabung.

Gambar 2 Tabung.
Dapatkah kalian membuat deskripsi masing-masing sisi tersebut? Berbentuk
apakah masing-masing sisi tersebut? Dapatkah kalian menghitung luas
masing-masing sisi tersebut.
Bagaimana dengan isi atau volume tabung? Apa maksud tulisan 6 m 2, pada
tangki air berbentuk tabung. Apa pula maksud tulisan 6.000 liter pada
sebuah tangki berbentuk tabung. Untuk dapat menjawab hal-hal tersebut kita
harus mempelajari tentang pengertian luas permukaan atau luas sisi dan
volume tabung.
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B. Luas Permukaan Kerucut dan Volume Kerucut
Perhatikan gambar berikut

Gambar 3 Benda Berbentuk Kerucut
https://pixabay.com/id/illustrations/icecream-es-krim-es-krim-cone2561451/
Dalam kehidupan sehari-hari, wujud kerucut sering kita jumpai. Misal dalam
sebuah acara syukuran yang menyuguhkan nasi tumpeng, tempat ice cream
atau anyaman topi para petani. Untuk membuat tempat ice cream maka kita
harus paham tentang luas permukaan atau luas sisi kerucut. Untuk
menentukan berapa banyak beras yang akan di masak untuk nasi tumpeng
maka kita harus mengetahui volume kerucut tersebut. Untuk membuat 10
buah topi ulang tahun, kita harus tahu berapa bahan yang diperlukan untuk
membuat tiap buahnya, dengan mengetahui keperluan untuk satu buah maka
kita tahu, berapa yang dipelukan untuk membuat 10 topi ulang tahun.
Perhatikan uraian tentang sisi tabung di atas. Dengan memperhatikan hal
tersebut dapatkah kamu menunjukkan sisi kerucut? Ada berapa bagian sisi
kerucut tersebut?
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C. Luas Permukaan Bola dan Volume Bola
Perhatikan gambar berikut

Gambar. 4 Bola
https://yos3prens.wordpress.com/2013/02/19/menemukan-volume-bolamenggunakan-pendekatan-volume-kerucut/contoh-contoh-bola/
Dalam kehidupan sehari-hari, benda yang mempunyai wujud idealisasi dari
bola sering kita jumpai. Misalnya bola yang digunakan dalam berbagai
pertandingan olahraga (bola basket, bola tenis, bola sepak, tolak peluru),
selain itu dapat kita jumpai kubah berbagai macam bangunan misal mesjid,
gereja, gedung olahraga, dan lain-lain. Kubah-kubah bangun tersebut
mempunyai bentuk dasar setengah bola. Bentuk bola dapat juga kita jumpai
dalam bentuk globe (model bola bumi), dan lain-lain.
Bangun-bangun tersebut di atas mempunyai kesamaan bentuk yaitu
mempunyai sisi yang berbentuk lengkung. Bentuk lengkung pada bangun di
atas menyerupai bagian dari bola. Pada dasarnya bola merupakan salah satu
jenis bangun ruang yang memiliki sisi lengkung.
Untuk membuat bangun-bangun di atas (bangun-bangun yang mempunyai
bentuk dasar bola) diperlukan pengetahuan tentang luas dan volume bola.
Misalnya untuk mengetahui luas plat yang digunakan membuat sebuah globe
maka terlebih dahulu kita harus mampu menghitung luas permukaan globe
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dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk membuat bola tolak peluru yang
terbuat dari besi kita harus dapat dihitung berapa volume besi yang
digunakan untuk membuat tolak peluru dengan ukuran yang kita inginkan.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal-Soal Ujian Nasional
Bangun ruang sisi lengkung merupakan materi yang sangat penting. Salah
satu pertandanya adalah adanya soal tentang materi tersebut setiap ujian
baik ujian semester, ujian sekolah, maupun ujian nasional. Soal yang
berkaitan dengan materi tersebut disajikan dalam tingkatan sederhana
sampai dengan yang rumit dan perlu kreatifitas dalam pengerjaanya (HOTS).
Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi Bangun
Ruang Sisi Lengkung pada Kompetensi Dasar 3.7 Membuat generalisasi luas
permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung (tabung,
kerucut, dan bola).

Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai

sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soalsoal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal
yang setipe pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung.
UN matematika SMP Tahun 2013/2014 nomor 35, kode P-ZC2013/2014
No
.
1

Soal
Perhatikan gambar gabungan kerucut dan tabung di samping. Luas
permukaan
bangun
tersebut
adalah
….

36 cm

12 cm

14 cm
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No
.

Soal
A.
B.
C.
D.

704 𝑐𝑚2
1.078 𝑐𝑚2
1.232 𝑐𝑚2
1.386 𝑐𝑚2

Identifikasi
Level
Kognitif

: C3 Menerapkan

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.7.10 Menentukan luas permukaan bangun gabungan
tabung dan kerucut

Diketahui

: Tinggi tabung dan kerucut 36 cm
Tinggi tabung 12 cm
Diameter alas tabung 14 cm

Ditanyakan

: Luas permukaan bangun ruang gabungan tabung dan
kerucut

Materi yang
dibutuhkan

:

-

Rumus luas permukaan kerucut
Rumus luas permukaan tabung

UN Tahun 2015/2016 nomor 33, kode P=A-2016/2017
No
.
1

Soal
Soal No.33
Sebuah kerucut mempunyai volume 27 𝑐𝑚3 . Jika diameter kerucut
diperbesar 3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume
kerucut tersebut adalah....
A. 972 𝑐𝑚3
B. 486 𝑐𝑚3
C. 324 𝑐𝑚3
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No
.

Soal
D. 162 𝑐𝑚3

Identifikasi
Level
Kognitif

: C3 Menerapkan

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Volume kerucut 27 𝑐𝑚3

Ditanyakan

: Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali dan tingginya
diperbesar 2 kali, maka volume kerucut tersebut adalah....

Materi yang
dibutuhkan

:

3.7.13 Menentukan volume kerucut

-

Rumus volume kerucut

UN matematika SMP Tahun 2016/2017 nomor 34, kode P-D-2016/2017
No
.
1

Soal
Budi membuat parasut besar dari kantong plastik berbentuk belahan
bola sebanyak 15 buah. Jika panjang jari-jari parasut 2 m, luas plastik
minimal yang diperlukan adalah …. ( = 3,14).
A.
B.
C.
D.

753,6 𝑐𝑚2
616,0 𝑐𝑚2
376,8 𝑐𝑚2
188,4 𝑐𝑚2

Identifikasi
Level

: C3 Menerapkan
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Kognitif
Indikator
yang
bersesuaian

: 3.7.9 Menentukan luas permukaan bola

Diketahui

:

Ditanyakan

: Luas minimal 15 setengah bola

Materi yang
dibutuhkan

:

-

-

Jari-jari bola 2 m

Rumus luas permukaan bola

UN matematika SMP Tahun 2017/2018 nomor 35, kode P-B-2017/2018
No
.
1

Soal
Perhatikan gambar bangun ruang gabungan tabung dan belahan bola
berikut ini. Panjang diameter tabung 14 cm, tinggi tabung 25 cm. Luas
seluruh permukaan bangun ruang gabungan tersebut adalah …

A. 1.562 𝑐𝑚2
B. 1.526 𝑐𝑚2
C. 1.462 𝑐𝑚2
D. 1.426 𝑐𝑚2
Identifikasi
Level
Kognitif
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: C3 Menerapkan
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Indikator
yang
bersesuaian

: 3.7.10 Menentukan luas permukaan bangun gabungan
tabung dan setengah bola

Diketahui

:

Ditanyakan

: Luas seluruh permukaan bangun ruang gabungan tabung
dan setengah bola

Materi yang
dibutuhkan

:

-

-

Diameter tabung 14 cm
Tinggi tabung 25 cm

Rumus luas permukaan bola
Rumus luas permukaan tabung

Soal UN Tahun P-B-2017/2018
No
.
1

Soal
Soal No.35
Sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 34 cm. Luas seluruh
22
permukaan tabung adalah …. (𝜋 = )
7

A.
B.
C.
D.

4.224 𝑐𝑚
2.112 𝑐𝑚2
1.804 𝑐𝑚2
902 𝑐𝑚2
2

Identifikasi
Level
Kognitif

: C3 Menerapkan

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

3.7. 7 Menentukan luas permukaan tabung

-

Diameter tabung 14 cm
Tinggi 34 cm
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Ditanyakan

: Luas permukaan tabung

Materi yang
dibutuhkan

:

-

Rumus luas permukaan tabung

UN matematika SMP Tahun 2008/2009 nomor 32, kode C3-P452008/2009
No
.
1

Soal
Gambar di bawah adalah benda yang berbentuk dari tabung dan
belahan bola. Panjang jari-jari alas 7 cm dan tinggi tabung 10 cm
(=

22
7

).

Volume benda tersebut adalah....
A.
B.
C.
D.

2.258,6 7cm3
2.618,33 cm3
2.926,67 cm3
2.977,33 𝑐𝑚3

Identifikasi
Level
Kognitif

: C3 Menerapkan

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.7.17 Menentukan volume bangun ruang gabungan
tabung, dan bola
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Diketahui

:

-

Panjang jari-jari alas 7 cm dan tinggi tabung 10 cm
22
(= ).
7

Ditanyakan

: Volume gabungan tabung dan setengah bola

Materi yang
dibutuhkan

:

-

Volume tabung
Volume bola

B. Soal Programme for Internasional Students Assessment

(PISA)
Mathematics Unit 36: Water Tank

No
.
1

Soal
Question 36.1
A water tank has shape and dimensions as shown in the diagram. At
the beginning the tank is empty. Then it is filled with water at the
rate of one litre per second.
( Sebuah tangki air memiliki bentuk dan ukuran seperti yang
ditunjukkan pada gambar. Awalnya tangki itu kosong. Kemudian diisi
dengan air dengan kecepatan satu liter/detik)
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No
.

Soal

Which of the following graphs shows how the height of the water
surface changes over time? ( Manakah dari grafik berikut ini yang
menunjukkan bagaimana ketinggian permukaan air berubah seiring
waktu?)

Identifikasi
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No
.

Soal

Level
Kognitif

: C3 Menerapkan

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.7.15 Menentukan volume bangun ruang gabungan
tabung, kerucut, dan bola

Diketahui

: Bentuk tangki dan ukuran tangki.
Diameter tabung dan kerucut 1 m
Tinggi tabung 1,5 m dan tinggi kerucut 1,5 m

Ditanyakan

: Dari gambar gabungan tabung dan kerucut, manakah dari
grafik yang menunjukkan bagaimana ketinggian
permukaan air berubah seiring waktu

Materi yang
dibutuhkan

:

-

Rumus volume tabung
Rumus volume kerucut

M535 : Twisted Building
No

Soal

.
1

In modern architecture, buildings often have unusual shapes. The
picture below shows a computer model of a “twisted building” and a
plan of the ground floor. The compass points show the orientation of
the building.
(Dalam arsitektur modern, bangunan sering memiliki bentuk yang
tidak biasa. Gambar di bawah ini menunjukkan model komputer dan
“ bangunan memutar” dan rencana lantai dasar. Titik kompas
menunjukkan orientasi bangunan.)
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No

Soal

.

The ground floor of the building contains the main entrance and has
room for shops. Above the ground floor there are 20 storeys
containing apartments. The plan of each storey is similar to the plan
of the ground floor, but each has a slightly different orientation from
the storey below. The cylinder contains the elevator shaft and a
landing on each floor.
(Lantai dasar bangunan memuat pintu masuk utama dan memiliki
ruang untuk toko. Di atas lantai dasar ada 20 lantai berisi apartemen.
Rencana setiap lantai mirip dengan rencana lantai dasar, tetapi
masing-masing memiliki orientasi yang sedikit berbeda dari lantai
bawah. Silinder/tabung berisi pusat elevator dan ada pendaratan di
setiap lantai.)
Question 1: Twisted Building
Estimate the total height of the building in metres. Explain how you
found your answer.
(Perkirakan tinggi total bangunan dalam meter. Jelaskan bagaimana
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No

Soal

.
anda menemukan jawaban)
Question 2: Twisted Building
From which direction has sideview 1 been drawn?
a. From the north
b. From the west
c. From the East
d. From the South
(Dari arah mana sudut pandang 1 digambar?)
a. Dari utara
b. Dari barat
c. Dari timur
d. Dari selatan
Question 3: Twisted Building
From which direction has sideview 2 been drawn?
a. From the north
b. From the west
c. From the East
d. From the South
(Dari arah mana sudut pandang 2 digambar?)
a. Dari utara
b. Dari barat
c. Dari timur
d. Dari selatan
Question 4: Twisted Building
Each storey containing apartments has a certain “ twist” compared to
the ground floor. The top floor (the 20th floor above the ground floor)
is at right angles to the ground floor. (Setiap apartemen berisi lantai
yang memuat “twist”. Lantai atas (lantai 20 di atas lantai dasar)
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No

Soal

.
berada di sudut kanan ke lantai dasar. The drawing below represent
the ground floor (Gambar di bawah ini mewakili lantai dasar)

Draw in this diagram the plan of the 10th floor above the ground floor,
showing how this floor situated compared to the ground floor.
(Gambarlah rencana lantai 10 di atas lantai dasar, yang menunjukkan
bagaiman keberadaan 10 lantai dibandingkan dengan lantai dasar)
Identifikasi
Level

: C3 Menerapkan

Kognitif
Indikator

: 3.7.15 Menentukan volume bangun ruang gabungan

yang

tabung, kerucut, dan bola

bersesuaian
Diketahui

: Diketahui gambar bangunan

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan
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:

-

Perkiraan tinggi bangunan

-

Sudut pandang bangunan

-

Gambar permukaan

-

Rumus volume tabung untuk menemukan tinggi
bangunan
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Sesuai tuntutan kurikulum 2013, pembelajaran sedapat mungkin berpusat
pada peserta didik. Jadi peserta didiklah yang dituntut untuk aktif belajar
sedangkan guru lebih berperan dalam sebagai fasilitator.
Ada beberapa model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan
kurikulum 2013, salah satunya adalah discovery learning. Secara umum,
langkah pembelajaran dengan discovery learning adalah: pemberian
rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data,
verifikasi/pembuktian, penarikan kesimpulan atau generalisasi.
a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pada tahap ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang membingungkan
karena yang ia hadapi adalah hal yang masih baru. Guru diharapkan tidak
memberi generalisasi agar dalam diri peserta didik muncul keinginan untuk
menyelidiki. Guru pada tahap ini dapat mengajukan pertanyaan atau
memberi saran peserta didik untuk membaca/mencari sumber belajar
(diharapkan sumber belajar yang ada juga mendukung, bukan sumber
bacaan yang langsung memberi jawaban/rumus).
b. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)
Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan
pelajaran berdasarkan hasil stimulasi, kemudian salah satunya dipilih dan
dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan
masalah).
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c. Data collection (Pengumpulan Data).
Pada saat eksplorasi berlangsung, guru juga meminta peserta didik
mengumpulkan

informasi

sebanyak-banyaknya

yang

relevan

untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahap ini berfungsi untuk
menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Anak
didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang
relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara
sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.
d. Data Processing (Pengolahan Data)
Pengolahan data yang diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara,
observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan,
wawancara,

observasi,

dan

sebagainya,

semuanya

diolah,

diacak,

diklasifikasikan, ditabulasi.
e. Verification (Pembuktian)
Pada tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan
pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar atau tidaknya
hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan
dengan hasil data processing.
f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Ini adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum
dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan
memperhatikan

hasil

verifikasi

Berdasarkan

hasil

dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.

118

verifikasi

maka

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Lengkung

Aktivitas 1
Perkiraan waktu 5 jam pelajaran.
Model Pembelajaran adalah Discovery Learning.
Pendahuluan:
1. Guru mengajak peserta didik berdoa.
2. Guru memandu peserta didik untuk mengingat materi yang telah
dipelajari sebelumnya yakni bangun ruang sisi datar, menanyakan
materi dan PR yang belum dipahami.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menemukan definisi
bangun ruang sisi lengkung, menemukan sifat-sifat tabung, kerucut,
bola dan membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai
bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola).
4. Guru menyampaikan pembelajaran akan dilakukan dalam kelompokkelompok, dan model pembelajaran yang digunakan adalah penemuan
sehingga peserta didik akan memahami materi dengan cara
mempelajari dan menemukan sendiri, tidak menunggu dari guru.
5. Guru memandu peserta didik masuk dalam kelompok-kelompok 4
peserta didik yang sudah pernah dibentuk.
Kegiatan Inti 1
6. Guru menyajikan masalah sebagai berikut:
Guru bercerita bahwa benda-benda di dunia mempunyai bentuk
bermacam-macam. Ada yang berupa bangun datar, ada yang bukan
bangun datar/bangun ruang. Bangun ruang juga bermacam-macam
ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Guru
meminta peserta didik menyebutkan apakah tabung merupakan
bangun datar sisi lengkung atau bangun ruang sisi datar. Setelah
beberapa peserta didik menjawab/menebak, guru meminta mereka
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memberi alasan tentang jawaban mereka tersebut. Tanpa perlu
disimpulkan guru meminta peserta didik mencari tahu jawaban
sebenarnya dengan mengerjakan tugas yang ada pada lembar kerja 1.
7. Guru membagikan lembar kerja peserta didik 1.
8. Peserta didik mengerjakan perintah-perintah yang ada pada lembar
kerja peserta didik 1.
9. Guru berkeliling memeriksa aktifitas dalam tiap kelompok. Memberi
bantuan

secara

terbatas,

kepada

kelompok-kelompok

yang

memerlukan. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan.
10. Guru mengingatkan bahwa peserta didik mencari jawaban dengan
cara mengerjakan perintah-perintah di LK secara berurutan.
11. Beberapa kelompok menyajikan hasil kerjanya di papan tulis,
kelompok lain diminta memberikan tanggapan serta mendiskusikan
jawaban yang paling sesuai.
12. Peserta didik diminta mencari sumber informasi lain untuk
mendukung pendapat mereka, antara lain dengan cara mebaca buku
atau mencari sumber di internet.
13. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman, guru mengingatkan
peserta didik untuk membandingkan kesimpulan yang dibuat dengan
sumber lain, misalnya buku paket matematika kurikulum 2013 untuk
kelas ix, atau sumber lain termasuk dari internet.
14. Selanjutnya guru menanyakan apakah peserta didik tahu bagaimana
cara menghitung bahan yang diperlukan untk membuat 10 kaleng
dengan ukuran tertentu, guru juga menanyakan cara menghitung
kaleng yang diperlukan untuk menampung premium yang ada dalam
drum.
15. Guru menyampaikan bahwa kegiatan berikutnya peserta didik akan
menemukan rumus volume dan luas sisi bangun ruang sisi lengkung
secara berkelompok dengan panduan lembar kerja 2.
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Selanjutnya guru menyajikan masalah sebagai berikut.
Suatu hari seorang pengrajin mendapat pesanan membuat 5 buah
kaleng dengan ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Jika pengrajin
mempunyai persedian lembaran seng sebanyak 3 meter persegi,
apakah persediaan tersebut cukup untuk memenuhi pesanan? Jika
tidak, berapa meter lagi ia harus beli.
Sore harinya pemesan datang lagi menanyakan apakah kaleng-kaleng
tersebut nantinya mampu menampung minyak tanah yang ada dalam
drum berukuran diameter 50 cm dan tinggi 80 cm? Jika tidak berapa
lagi ia harus memesan?
Guru meminta peserta didik memberi jawaban sementara untuk
masalah di atas. Guru memberitahu peserta didik bahwa peserta didik
akan tahu jawaban masalah tersebut dengan mempelajari dan
mengerjakan lembar kerja peserta didik 2.
16. Guru membagikan

lembar kerja 2 dan meminta peserta didik

mengerjakan dalam kelompok.
17. Guru berkeliling memeriksa aktifitas dalam tiap kelompok. Memberi
bantuan

secara

terbatas,

kepada

kelompok-kelompok

yang

memerlukan. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan.
18. Beberapa kelompok menyajikan hasil kerjanya di papan tulis,
kelompok lain diminta memberikan tanggapan.
19. Guru meminta peserta didik mencari sumber bacaan lain untuk
mengetahui apakah jawaban yang diperoleh benar.
Penutup
20. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman tentang rumus luas
sisi dan volume bangun ruang sisi lengkung, guru mengingatkan
peserta didik untuk membandingkan kesimpulan yang dibuat dengan
sumber lain, misalnya buku paket matematika kurikulum 2013 untuk
kelas ix, atau sumber lain termasuk dari internet.
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21. Guru memberikan PR dan mengingatkan materi yang akan dipelajari
selanjutnya.

Aktivitas 2
Perkiraan waktu 2 jam pelajaran.
Pendahuluan:
1. Guru mengajak peserta didik berdoa.
2. Guru memandu peserta didik untuk mengingat materi yang telah
dipelajari sebelumnya yakni sifat-sifat bangun ruang sisi lengkung dan
rumus luas sisi dan volume bangun ruang sisi lengkung, menanyakan
materi dan PR yang belum dipahami.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menggunakan rumus luas
permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung untuk
menyelesaikan masalah.
4. Guru menyampaikan pembelajaran akan dilakukan dalam kelompokkelompok, dan model pembelajaran yang digunakan adalah penemuan
sehingga peserta didik akan memahami materi dengan cara
mempelajari dan menemukan sendiri, tidak menunggu dari guru.
Kegiatan Inti 1
5. Peserta didik masuk ke dalam kelompok.
6. Guru membagikan lembar kerja peserta didik 3, dan meminta peserta
didik mengerjakan perintah-perintah yang ada pada lembar kerja
peserta didik 3.
7. Guru berkeliling memeriksa aktifitas dalam tiap kelompok. Memberi
bantuan

secara

terbatas,

kepada

kelompok-kelompok

yang

memerlukan. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan.
8. Beberapa kelompok menyajikan hasil kerjanya di papan tulis,
kelompok lain diminta memberikan tanggapan.
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Penutup
9. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman tentang rumus luas
sisi dan volume bangun ruang sisi lengkung, guru mengingatkan
peserta didik untuk membandingkan kesimpulan yang dibuat dengan
sumber lain, misalnya buku paket matematika kurikulum 2013 untuk
kelas ix, atau sumber lain termasuk dari internet.
10. Guru memberikan PR dan mengingatkan materi yang akan dipelajari
selanjutnya.

Aktivitas 3
Perkiraan waktu 2 jam pelajaran.
Pendahuluan:
1. Guru mengajak peserta didik berdoa.
2. Guru memandu peserta didik untuk mengingat materi yang telah
dipelajari sebelumnya yakni menggunakan rumus luas permukaan
dan volume bangun ruang sisi lengkung untuk menyelesaikan
masalah, menanyakan materi dan PR yang belum dipahami.
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menyelesaikan maslah
kategori HOTs terkait volume dan luas sisi bangun ruang.
4. Guru menyampaikan pembelajaran akan dilakukan dalam kelompokkelompok.
5. Guru mengingatkan bahwa soal-soal akan cukup sulit sehingga
peserta didik diharap berusaha lebih keras.
Kegiatan Inti 1
6. Peserta didik masuk ke dalam kelompok.
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7. Guru membagikan lembar kerja peserta didik 4, dan meminta peserta
didik mengerjakan perintah-perintah yang ada pada lembar kerja
peserta didik 4.
8. Guru berkeliling memeriksa aktifitas dalam tiap kelompok. Memberi
bantuan

secara

terbatas,

kepada

kelompok-kelompok

yang

memerlukan. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan.
9. Beberapa kelompok menyajikan hasil kerjanya di papan tulis,
kelompok lain diminta memberikan tanggapan.
10. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman, guru mengingatkan
peserta didik untuk membandingkan kesimpulan yang dibuat dengan
sumber lain, misalnya buku paket matematika kurikulum 2013 untuk
kelas ix, atau sumber lain termasuk dari internet.
Penutup
11. Guru memberikan PR dan mengingatkan materi yang akan dipelajari
selanjutnya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
BANGUN RUANG SISI LENGKUNG
Tujuan

:

Memahami definisi bangun ruang sisi lengkung dan
sifat-sifatnya

Kelas

:

IX

Petunjuk

:

Kerjakan dalam kelompok dan tulislah jawaban
pada tempat yang sudah disediakan

1. Perhatikan bangun-bangun ruang berikut ini. Sebutkan nama-nama
bangun tersebut.

(i) ……………………………….

(iv) ……………………………….

(ii) ………………………….

(v) ………………………….

(iii) ………………………

(vi) ………………………
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Dengan memperhatikan bangun tersebut lengkapi tabel berikut ini.

No.
1
2
3
4
5
6

Nama Bangun

Datar

Jumlah Sisi
Lengkung Seluruhnya

Kubus
Tabung
Kerucut
Bola
Limas
Balok

2. Di antara bangun tersebut bangun mana saja yang memiliki sisi lengkung?
Jawab:

3. Jika bangun-bangun jawaban nomor dua di atas merupakan bangun ruang
sisi

lengkung,

bagaimana

definisi

bangun

ruang

sisi

lengkung

menurutmu?
Jawab:
Bangun ruang sisi lengkung adalah ……..

4. Benda apa saja di sekolah atau dilingkungan rumahmu, yang dapat
diidealisasi menjadi bangun ruang tabung, kerucut, bola?
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Benda berbentuk Tabung:

Benda berbentuk kerucut:

Benda berbentuk Bola:
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Bagaimana sifat tabung, bagaimana sifat kerucut, dan bagaimana pula sifat
bola? Jika kalian belum memahaminya kerjakan perintah-perintah berikut
ini.
5. Dengan memperhatikan gambar dan contoh benda yang berbentuk
bangun ruang sisi lengkung, lengkapi tabel berikut ini.

No
1
2
3

Nama Bangun

Jumlah Sisi
Datar

Jumlah Sisi
Lengkung

Jumlah Rusuk

Tabung
Kerucut
Bola

6. Dengan memperhatikan isi tabel di atas, tulislah sifat-sifat tabung,
kerucut, dan bola!
Jawab:
Tabung adalah bangun ruang yang mempunyai sisi datar …………………
………………………………………………………………

Kerucut adalah bangun ruang yang mempunyai sisi datar …………………
………………………………………………………………

Bola adalah bangun ruang yang mempunyai sisi datar …………………
………………………………………………………………

7. Untuk melengkapi pemahaman tentang istilah berkaitan dengan kerucut,
carilah informasi dari berbagai sumber tentang garis pelukis dan titik
puncak kerucut.
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
BANGUN RUANG SISI LENGKUNG
Tujuan

:

Menemukan Rumus Luas Permukaan

dan Volume

Tabung, Kerucut, dan Bola
Kelas

:

IX

Petunjuk

:

Kerjakan dalam kelompok dan tulislah jawaban
pada tempat yang sudah disediakan

Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi lengkung. Kemampuan untuk menghitung luas
permukaan dan volume bangun ruang sangat berguna bahkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Kemampuan menghitung luas

permukaan berguna misalnya untuk

menentukan bahan yang dipakai, misalnya membuat kaleng, topi kerucut,
dan lain-lain. Kemampuan menghitung volume diperlukan, misalnya untuk
menghitung banyaknya wadah berbentuk tabung untuk menyimpan suatu
benda cair yang diketahui volumenya.
Menemukan Rumus Luas Permukaan atau Luas Sisi Tabung.
Untuk dapat menemukan rumus luas permukaan tabung, lakukan langkah
berikut ini bersama kelompokmu.
1. Siapkan sebuah kaleng, pilih kaleng yang tidak terlalu besar, misalnya
kaleng kental manis, atau kaleng sarden.
2. Jiplaklah alas dan tutup kaleng tersebut di kertas berwarna, kemudian
tempelkan pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.
3. Siapkan kertas, kemudian gunakan untuk menutup sisi lengkung kaleng,
sedemikan rupa sehingga sisi lengkung tertutup sempurna namun tidak
ada kertas yang tersisa/berlebih. Perhatikan contoh berikut ini.
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4. Jika sudah menutup sempurna, bukalah kembali kertas tersebut dan
jiplaklah pada tempat yang disediakan.
Tempat menjiplak.
Tutup

Sisi Lengkung
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Jika tidak cukup, gunakan kertas lain.
5. Perhatikan kedua lingkaran di atas, hitunglah panjang jari-jari, luas, dan
keliling lingkaran tersebut.
Jawab:
Jari-jari = r = ………
Rumus luas lingkaran adalah = …….
Luas Lingkaran Alas = ……

Luas Lingkaran Tutup = ……

Keliling Lingkaran = ……
6. Perhatikan bentuk sisi lengkung tabung tersebut. Ternyata jika
diluruskan bentuknya menjadi persegipanjang. Ukur panjang dan lebar
persegi panjang tersebut kemudian hitunglah luas sisi lengkung tersebut.
Jawab:
Panjang = …..
Lebar = …..
Luas = …… x ……. = …….
7. Perhatikan bahwa panjang persegi panjang = keliling lingkaran alas dan
lebar persegipanjang = tinggi tabung. Mengapa demikian?
Jawab :
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8. Dengan memperhatikan langkah-langkah di atas, maka luas sisi kaleng
yang kamu pilih adalah:
Luas Sisi Kaleng

= luas sisi ………. + luas sisi ……….

+ luas sisi ………….

= ……………………. + ……………………. + ………………………
= …………………….
9. Jika jari-jari lingkaran alas dan tutup tetap dinyatakan dalam r, lebar
persegi panjang (sisi lengkung) dinyatakan sebagai t (tinggi tabung) dan
panjang persegipanjang sebagai keliling lingkaran, maka luas sisi tabung
dapat ditulis sebagai:
Luas Permukaan Tabung = luas sisi ……… + luas sisi ………

+ luas sisi

= ………… + ………… + ………
= 2(………………………) + …………………….
= ……………….

Menemukan Rumus Volume Tabung.

Ingat! Sebelum mempelajari volume dan luas permukaan bangun ruang sisi
lengkung, kalian telah mempelajari volume dan luas permukaan bangun
ruang sisi datar, diantaranya prisma.
Volume prisma adalah = Luas alas × tinggi.
Tabung dapat dilihat sebagai suatu prisma tegak dengan alas berbentuk
lingkaran dan banyak sisi tegak tak terhingga. Dengan demikian volume
tabung dapat diperoleh dengan cara tersebut.
Volume tabung = volume prisma tegak
Volume tabung = luas alas x tinggi
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= luas alas tabung x tinggi tabung = …… x ……
= …….
Jadi Volume Tabung dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut.
V Tabung = …….

Menemukan Rumus Luas Permukaan atau Luas Sisi Kerucut
A’

s
O

A

Ingat, bahwa kerucut mempunyai dua buah sisi yakni sisi alas berbentuk
lingkaran dan sisi lengkung. Untuk memudahkan menemukan luas sisi
kerucut maka kita memerlukan jaring-jaring kerucut sebagai berikut.

r
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Jika dibuat jaring-jaringnya, terlihat bahwa sisi kerucut terdiri atas sisi alas
berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang berbentuk juring lingkaran.
Dengan demikian jelaslah bahwa:
Luas sisi kerucut = luas lingkaran alas + luas juring lingkaran.
Pada jaring-jaring di atas, terlihat bahwa jari-jari lingkaran kecil adalah r dan
jari-jari juring adalah s.
Selanjutnya perhatikan juring lingkaran berikut (lingkaran dengan jari-jari s).
A’

s
O

A

Pada lingkaran berlaku:
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑂𝐴′ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟𝐴𝐴′
=
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
Perhatikan bahwa juring AOA’ adalah sisi lengkung kerucut (selimut). Jarijari lingkaran tersebut adalah s, dan panjang busur AA’ sama dengan keliling
lingkaran alas (jari-jari r). Selanjutnya lengkapi titik-titik berikut ini.
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑂𝐴′ 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑠𝑢𝑟𝐴𝐴′
=
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 … … … … .
=
……..
………….
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 =

………….
× ………
………….

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 =

Ingat bahwa:
Luas sisi kerucut = luas lingkaran alas + luas selimut
Sehingga
Luas sisi kerucut = ……………… + ………………
Luas sisi kerucut = …………………….
Menemukan Rumus Volume Kerucut
Rumus volume kerucut akan kita turunkan dari volume tabung. Jadi kalian
harus ingat bahwa volume tabung = 𝑉 = 𝜋𝑟 2 t. Selanjutnya lakukan kegiatan
berikut ini.
1. Siapkan tabung, dan sebuah kerucut yang mempunyai jari-jari alas dan
tinggi sama dengan ukuran pada tabung, seperti pada gambar.

2. Siapkan pasir dengan volume sama dengan volume tabung.
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3. Isi tabung dengan pasir hingga penuh. Singkirkan sisa pasir yang ada.
4. Isikan pasir yang ada dalam tabung ke kerucut. Ulangi hingga pasir dalam
tabung habis.
5. Ulangi hal tersebut beberapa kali.
6. Berdasarkan hal tersebut isilah titi-titik berikut ini.
Volume Tabung = …. × volume kerucut.
Volume kerucut = ….. × Volume Tabung
Volume tabung

= 𝜋𝑟2 t

Maka

Volume kerucut

= ….. × ……

Menemukan Rumus Luas Permukaan atau Luas Sisi Bola
Untuk menemukan rumus luas sisi bola, lakukan kegiatan berikut ini.
1.

Siapkan beberapa bola plastik berukuran diameter kecil (misal 5 –
8 cm).

2.

Belah bola tersebut menjadi dua bagian yang simetris.
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3.

Jiplak lingkaran belahan bola pada kertas. Lakukan hingga
terbentuk 5 lingkaran.
Tempat Menjiplak.

4.

Potong-potong kulit bola hingga menjadi lembaran kecil-kecil.

5.

Susun secara rapi/rapat sehingga potongan kulit bola dapat
menutupi permukaan lingkaran (hasil jiplakkan).

6.

Potongan-potongan

kulit

bola

dapat

menutup

permukaan

lingkaran sebanyak …… buah.
7.

Untuk hasil yang lebih baik, potong lagi potongan-potongan kulit
bola menjadi lebih kecil.

8.

Susun

ulang

potongan-potongan

tersebut

untuk

menutup

lingkaran jiplakan.
9.

Potongan-potongan

kulit

bola

dapat

menutup

permukaan

lingkaran sebanyak …… buah.
10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:
11. Luas sisi bola = …. × luas lingkaran.
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12. Jadi rumus luas sisi bola,
Luas sisi bola = ………..

Menemukan Rumus Volume Bola
Salah satu cara menemukan rumus volume bola adalah dengan cara induktif,
yakni menurunkan rumus dari rumus tabung. Untuk menemukan rumus
volume bola, lakukan kegiatan berikut ini.
1.

Siapkan bola, misalnya berdiameter 14 cm. Siapkan juga (buat) tabung
yang mempunyai diameter dan tinggi sama dengan diameter bola.
Perhatikan gambar berikut ini.

r

2
r

2r
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Rumus volume tabung = 𝜋𝑟 2 t
Karena tinggi tabung = 2r maka Volume tabung = ……..
2.

Belah bola menjadi dua (simetris)

3.

Isi tabung dengan pasir hingga penuh. Tuangkan pasir dari tabung ke
bangun setengah bola hingga penuh, ulangi terus menerus hingga pasir
dalam tabung habis. Catat hasilnya (berapa kali bangun setengah bola
penuh dengan pasir).

4.

Ulangi kegiatan ini beberapa kali.

5.

Berdasar hasil tersebut, isilah titik-titik berikut ini.
Volume Tabung = ………. × Volume ½ Bola
Volume Tabung = ………. × Volume Bola
Volume Bola = …….. × Volume Tabung
Volume Bola = ……... × ……….
Volume Bola = ……………

Rangkuman:
1.

Bangun Ruang Sisi Lengkung adalah …….

2.

Yang termasuk bangun ruang sisi lengkung adalah ……

3.

Berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki, sebutkan sifat-sifat bangun
berikut ini.
Tabung : ….
Kerucut : ….
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Bola
4.

: ….

Berdasarkan uraian di atas lengkapi tabel berikut ini.
No

Nama Bangun

1

Tabung

2

Kerucut

3

Bola

Rumus Volume

Rumus Luas Sisi

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Tujuan

:

menggunakan rumus luas permukaan dan volume
bangun ruang sisi lengkung untuk menyelesaikan
masalah.

Kelas

:

IX

Petunjuk

:

Kerjakan dalam kelompok

LEMBAR KEGIATAN (LK) 4.3.
(BANGUN RUANG SISI LENGKUNG)

1. Perhatikan gambar berikut!
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!Luas permukaan benda di samping
adalah ….
A. 12.276 cm2
B. 9.504 cm2
C. 4.059 cm2
D. 2.673 cm2

2. Perhatikan

gambar

berikut

topi

pesulap berikut! Jika diameter alas
24 cm

kerucut 14 cm, luas topi pesulap di
samping adalah ….
A. 896,5 cm2
B. 741,5 cm2
C. 704 cm2

21 cm

D. 396 cm2
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Jawab

Lembar Kerja Peserta Didik 4
Tujuan

:

Menggunakan rumus luas permukaan dan volume bangun
ruang sisi lengkung untuk menyelesaikan masalah.

Kelas

:

Petunjuk :

1.

IX
Kerjakan dalam kelompok

Sebuah tabung mempunyai luas sisi L dan volume V dengan jari-jari alas
r dan tinggi t. Jika:
a. Jari-jari diperpanjang menjadi 2r maka volumenya menjadi ….
b. Tinggi diubah menjadi ½ t maka luas permukaannya menjadi ….
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2.

Tandon Bocor. Terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan
jari-jari 50 cm tinggi 2 m. Tandon tersebut berisi air sebanyak ¾ dari
volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tendon tersebut yang
menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3/detik. Air
pada tandon tersebut akan habis setelah ... detik? (anggap π = 3,14).

3.

Kaleng susu. Suatu perusahaan susu memiliki kotak susu ukuran 40 cm
× 60cm × 20 cm. Kapasitas maksimal kotak tersebut adalah 48 kaleng
susu. Jari-jari kaleng susu adalah r cm dan tingginya t cm. Perusahaan
tersebut membuatperaturan: i. Nilai r dan t harus bilangan bulat; ii. Luas
permukaan kaleng tersebut harus seminimal mungkin. Tentukan nilai r
dan t.

4.

Dari kertas karton ukuran 1 m × 1 m Lisa akan memuat jaring-jaring
kerucut dengan jari-jari r cm dan tinggi t cm.
a. Apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika r = 40 cm dan t =
30 cm?Kemukakan alasanmu.
b. Apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika r = 30 cm dan t =
40 cm? Kemukakan alasanmu.

5.

Timbangan dan kelereng. Andi punya dua macam kelereng. Kelereng
tipe I berjari-jari 2 cm sedangkan tipe II berjari-jari 4 cm. Andi
melakukan eksperimen dengan menggunakan timbangan. Timbangan
sisi kiri diisi dengan kelereng tipe I sedangkan sisi kanan diisi dengan
kelereng tipe 2. Tentukan perbandingan banyaknya kelereng pada sisi
kiri dengan banyaknya kelereng pada sisi kanan agar timbangan tersebut
seimbang.

6.

Pada acara lomba 17 Agustusan di SMPN 1 Taman, diadakan lomba
mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati
perjalanan sejauh 5 m. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi
setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh maka air akan
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1

berkurang sebanyak 10 dari volume awal. Berapakah air yang terkumpul
dalam satu kali perjalanan? (ukuran wadah: diameter = 10 cm dengan
tinggi 12 cm.𝑉𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 =
Jawab
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1
3

𝜋𝑟 2 𝑡.
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C. Bahan Bacaan
1.

Tabung

Untuk keperluan belajar, kalian dapat membaca lebih lanjut materi tentang
bangun ruang sisi lengkung pada buku atau web berikut ini.
a) Pengertian Tabung Dan Sifat-Sifatnya
Perhatikan Gambar-gambar berikut ini.

Gambar 5 Contoh Benda Yang Mempunyai Bentuk Dasar Tabung
Banyak benda-benda di sekitar kita yang mempunyai bentuk dasar tabung.
Misalnya drum aspal, kaleng cat, kaleng biskuit, potongan ruas bambu,
gendang, dan masih banyak yang lainnya. Tabung mempunyai satu sisi alas
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berbentuk lingkaran diberi nama alas tabung, satu sisi atas/tutup yang diberi
nama tutup tabung, sisi alas dan sisi atas tabung berupa lingkaran yang
kongruen. Tabung juga mempunyai sisi lengkung. Untuk tingkat SMP atau
sederajat, tabung atau silinder dapat didefinisikan secara sederhana sebagai
berikut:
Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang
sejajar dan kongruen (bentuk dan ukurannya sama) dan sebuah
selimut tabung berbentuk persegipanjang.
Mengapa kedua lingkaran harus sejajar dan kongruen? Untuk menjawabnya
saudara dapat mengkonstruksi bangun ruang yang terjadi jika kedua syarat
tersebut tidak dipenuhi secara bersama-sama. Jika kedua lingkaran sejajar
tapi tidak kongruen, maka bangun ruang yang terbentuk bukan tabung
(perhatikan gambar di bawah). Bentuk apakah bangun yang terjadi? Jika
kedua lingkaran kongruen namun tidak sejajar, bangun yang terbentuk juga
bukan tabung (perhatikan gambar di bawah).

Gambar 6 Bangun dengan Dua lingkaran sejajar namun tidak kongruen.

Gambar 7 Bangun Dengan Dua Lingkaran Kongruen Namun Tidak Sejajar.
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Gambar-gambar di atas menunjukkan bahwa syarat kedua lingkaran yang
membatasi tabung harus memenuhi syarat kongruen dan sejajar harus
dipenuhi.
Untuk keperluan peserta didik, definisi tabung di atas mencukupi, namun
sebagai guru, saudara perlu mengetahui definisi tabung yang lain. Berikut
definisi tabung atau silinder dalam matematika.
Perhatikan gambar berikut ini.

𝑔

Gambar 8 Visualisasi Definisi Tabung
Misalkan bidang- dan bidang- merupakan dua buah bidang sejajar, sebuah
kurva tertutup K pada bidang-, dan sebuah garis g yang tidak sejajar
terhadap kedua bidang tersebut dan tidak memotong kurva K.
̅̅̅̅ , yaitu suatu ruas garis
Untuk setiap titik pada K, misalkan P, terdapat 𝑃𝑄
yang sejajar terhadap g sedemikian sehingga Q pada bidang- . Untuk setiap
titik seperti Q pada bidang- membentuk suatu kurva tertutup K'. Gabungan
semua ruas garis tersebut dan interior (daerah dalam) kurva K dan K’
dinamakan suatu tabung/silinder.
Jadi apakah tabung merupakan benda yang berongga? Ataukah benda padat
(pejal)? Dari hal ini saja sebagian kita akan merasa bahwa bayangan kita
tentang tabung tidak sama dengan maksud dari definisi tabung di atas.
Setiap ruas garis, seperti ̅̅̅̅̅
𝑃𝑄 , dalam definisi tabung/silinder tersebut
dinamakan unsur (element) dari tabung/silinder tersebut. Ada juga yang
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menyebutnya sebagai garis pelukis tabung/silinder. Garis g dinamakan
garis arah. Gabungan semua ruas garis tersebut dinamakan selimut tabung
atau

selimut silinder.

Kurva-kurva tertutup sederhana

dan

daerah

dalamnya dinamakan bidang-bidang alas tabung/silinder. Kedua kurva
tertutup sederhana tersebut dinamakan batas-batas dari bidang-bidang
alas.Jarak

antara

kedua

bidang

alas

sebagai

tinggi tabung

atau

tinggi silinder.
Tabung-tabung atau silinder-silinder diklasifikasi menurut bentuk bidang
alasnya.

Gambar 9 Contoh-contoh Tabung/Silinder
Jika bidang alas suatu tabung/silinder berupa suatu daerah segibanyak,
silinder tersebut dinamakan prisma. Jika bidang alasnya berupa suatu
daerah

lingkaran,

maka

tabung/silinder

tersebut

dinamakan

tabung lingkaran/silinder lingkaran (circular cylinder). Tabung lingkaran
atau silinder lingkaran inilah yang biasa kita kenal dalam pembelajaran
matematika sekolah. Tabung/silinder yang dibahas dalam subunit ini, yaitu
tabung lingkaran atau silinder lingkaran, selanjutnya cukup disebut dengan
tabung. Jika unsur-unsur dari suatu tabung tegak lurus terhadap bidang
alasnya, tabung tersebut dinamakan tabung tegak.
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Gambar 10 Tabung Tegak dan Tabung Condong

Jika unsur-unsur dari suatu tabung tidak tegak lurus terhadap bidang
alasnya, maka tabung tersebut dinamakan tabung miring/tabung condong.
Gambar di atas menunjukkan visualisasi tabung tegak (sebelah kiri) dan
tabung condong (sebelah kanan).
Dalam subunit ini, selanjutnya yang akan dibahas hanyalah tabung tegak saja.
Tabung tegak ini selanjutnya hanya ditulis secara singkat sebagai tabung.
Tabung mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
a. Mempunyai sisi alas berbentuk lingkaran.
b. Mempunyai sisi tutup/sisi atas berbentuk lingkaran.
c. Sisi atas dan sisi alas berbentuk lingkaran yang kongruen dan
sejajar.
d. Jarak kedua lingkaran dinamakan tinggi tabung.
e. Mempunyai satu sisi lengkung berbentuk persegipanjang.
b)

Luas Permukaan Tabung

Luas permukaan tabung adalah jumlah luas kedua bidang alas dan
selimutnya. Tabung yang mempunyai jari-jari bidang alasnya r dan tingginya
t, luas selimutnya adalah 𝐿𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 = 2𝜋𝑟𝑡 (dalam satuan luas).Dari
jaring-jaring tabung tersebut, maka perhitungan luas permukaan tabung
dapat dirumuskan:
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𝐿permukaan tabung = (2 × 𝐿bidang alas ) + 𝐿selimut = (2 × (𝜋𝑟 2 )) +
(2𝜋𝑟 × 𝑡)
⇔

𝐿permukaan tabung = 2𝜋𝑟(𝑟 + 𝑡) (dalam satuan luas)

c) Volume Tabung
Perhitungan volume tabung identik dengan perhitungan volume prisma
(mengapa? Ingat, bahwa tabung adalah prisma dengan alas berbentuk
lingkaran). Volume tabung yang bidang alasnya berjari-jari r dan tingginya t
dirumuskan:
𝑉tabung = 𝐿bidang alas × tinggitabung
𝑉tabung = 𝜋𝑟 2 × 𝑡 (dalam satuan volume).
Perhitungan

volume

tabung

tersebut

berlaku

untuk

tabung tegak

(tabung lingkaran tegak).

2.

Kerucut

a) Pengertian Kerucut Dan Sifat-Sifatnya
Sebagaimana orang mengenal tabung, kerucutpun termasuk benda/bangun
yang cukup akrab bagi manusia. Banyak benda-benda dalam kehidupan
manusia yang mempunyai bentuk dasar kerucut. Contohnya adalah topi
ulang tahun anak-anak, tempat eskrim, dan lain sebagainya. Perhatikan
gambar berikut ini

Gambar 11. Benda Dengan Dasar Kerucut.
Dalam matematika SMP, kerucut dapat didefinisikan secara sederhana
sebagai berikut.
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Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk
lingkaran dan selimut kerucut yang bertemu di sebuah titik yang dinamakan
titik puncak.
Berikut gambar kerucut dengan bagian-bagiannya.
Titik Puncak
S = Garis Pelukis
Sisi Lengkung
Garis Tinggi
Jari_jari Alas
Alas Kerucut

Gambar 12. Kerucut dan Unsur-Unsurnya.
Dari gambar di atas, terlihat bahwa:
a. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran
b. Kerucut mempunyai selimut berbentuk sisi lengkung.
c. Kerucut mempunyai titik puncak.
d. Kerucut mempunyai garis pelukis.
Garis pelukis adalah garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik
pada keliling lingkaran alas kerucut.
b) Luas Permukaan Kerucut
Luas permukaan kerucut adalah jumlah luas selimut kerucut dan luas bidang
alas kerucut. Jika suatu kerucut dengan jari-jari bidang alasnya r dan tinggi
kerucut t, dan panjang garis pelukisnya s, maka perhitungan luas permukaan
kerucut, yaitu:
𝐿𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 = 𝐿𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝐿𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡
𝑟

⇔ 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡

× 360
𝛼
= 𝜋𝑟 2 + (
× 𝐿⊙𝑃 ) = 𝜋𝑟 2 + (𝑠
× 𝜋𝑠 2 )
360
360

⇔ 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 = 𝜋𝑟(𝑟 + 𝑠)
Atau 𝐿𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 = 𝜋𝑟(𝑟 + √𝑟 2 + 𝑡 2 ), karena 𝑠 = √𝑟 2 + 𝑡 2
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c) Volume Kerucut
Sebuah kerucut terbentuk serupa dengan pembentukan limas, sehingga
perhitungan volume kerucut identik dengan perhitungan volume limas. Jika
suatu kerucut dengan jari-jari bidang alasnya r dan tinggi kerucut t, maka
perhitungan volume kerucut, yaitu:
1

1

1

𝑉𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 = 3 × 𝐿𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × tinggi𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 = 3 × (𝜋𝑟 2) × 𝑡 = 3 𝜋𝑟 2 𝑡
1

(dalam satuan volume) Atau 𝑉𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 = 3 𝜋𝑟 2 √𝑠 2 − 𝑟 2,

karena 𝑡 =

√𝑠 2 − 𝑟 2 (dalam satuan volume)

3.

Bola

a) Pengertian Bola dan Sifat-Sifatnya
Istilah "bola" digunakan dalam pelajaran matematika di Indonesia. Istilah
tersebut disamakan dengan benda dalam kehidupan yang disebut bola (ball
[bahasa Inggris]). Dalam bahasa matematika, istilah tersebut disebut dengan
"sphere". Dalam matematika, bola didefinisikan sebagai:
Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh tempat kedudukan
titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu.
Titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Jarak dari titik pusat
bola ke titik-titik pada permukaan bola dinamakan jari-jari bola.

Gambar 13 Bola dan Unsur-Unsurnya
Bola mempunyai satu sisi lengkung, memiliki jari-jari, memiliki titik pusat
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b) Luas Permukaan Bola
Ada beberapa cara menemukan luas permukaan bola adalah hasil kali 4 dan
kuadrat jari-jarinya. Berdasarkan definisi bola, maka jaring-jaring bola tidak
dapat diwujudkan dengan media dimensi dua. Jaring-jaring suatu bola harus
diwujudkan dalam bentuk dimensi tiga. Hal ini akan sulit dimengerti oleh
peserta didik SMP. Karena kesulitan tersebut maka untuk dapat menurunkan
rumus luas bola dapat ditempuh dengan cara memanfaatkan dalil yang
dituliskan Archimedes dalam bukunya On Spheres and Cylinders berikut ini.
“Sebarang tabung yang alasnya kongruen dengan lingkaran terbesar
pada bola, dan tingginya sama dengan diameter bola, luas permukaan
tabung itu sama dengan satu setengah kali luas permukaan bola”
Perhatikan gambar berikut ini.

r
t = 2r

Gambar 14 Bola dalam Tabung
Dalil di atas menyatakan bahwa perbandingan luas permukaan bola dengan
luas permukaan tabung terkecil yang memuatnya adalah 2 : 3. Dari gambar di
atas dapat dilihat bahwa bola berada dalam tabung terkecil yang memuatnya,
dimana jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola dan tinggi tabung sama
dengan diameter bola, maka:
2

Luas permukaan bola = 3 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔
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2

Luas permukaan bola = 3 × (2𝑟(𝑟 + 𝑡)
2

Luas permukaan bola = 3 × (2𝑟(𝑟 + 2𝑟)
2

Luas permukaan bola = 3 × (2𝑟(3𝑟)
2

Luas permukaan bola = 3 × 6𝜋𝑟 2
Luas permukaan bola = 4𝜋𝑟 2
Cara lain dapat ditempuh dengan kegiatan yang dapat melibatkan peserta
didik berikut ini.
1)

Dengan bantuan tali. Bola dililit tali sampai dengan seluruh
permukaan bola tertutup tali. Langkah berikutnya membuat 4 buah
lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Tali dipotongpotong sedemikian rupa dan disusun menutupi lingkaran-lingkaran
tersebut. Jika dilakukan dengan teliti maka potongan tali menutup
keempat lingkaran tersebut.

2)

Dengan Jeruk atau bola plastic. Buat 4 buah lingkaran yang jari-jarinya
sama dengan jari-jari bola. Potong kulit bola atau kulit jeruk menjadi
potongan kecil-kecil. Susun potongan-potongan tersebut dan tutupkan
pada

lingkaran-luingkaran

yang

ada.

Jika

kita

teliti

dalam

mengerjakan, maka potongan-potongan tersebut menutup keempat
lingkaran.
Berdasarkan langkah-langkah di atas maka luas selimut bola sama dengan
luas empat buah lingkaran yang memeiliki jari-jari sama dengan jari-jari bola.
Cara-cara di atas hanyalah pendekatan yang dapat diikuti peserta didik.
c) Volume Bola
Volume bola adalah banyak kubus satuan yang dapat memenuhi ruang dalam
bola. Meskipun demikian, perhitungan volume bola dapat melibatkan jarijarinya.
Volume suatu bola adalah hasil kali
jarinya.
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Misalkan pada suatu bola berjari-jari r, lingkaran-lingkaran besar dan
lingkaran kecil dibuat seperti dalam Gambar 15 berikut. Perpotonganperpotongan antara lingkaran-lingkaran tersebut sedemikian sehingga pada
bola terbentuk sel-sel dan setiap sel berbentuk mendekati daerah segiempat.
Setiap titik sudut sel tersebut merupakan ujung jari-jari bola tersebut. Jadi
bola tersebut dipotong-potong menjadi juring-juring bola, dan setiap juring
bola mendekati limas segiempat.
Perhitungan volume bola dalam hal ini adalah perhitungan volume terhadap
bola pejal (bola dan semua titik di dalam ruangnya). Oleh karena itu, volume
bola yang kita tentukan nilainya sama dengan jumlah volume semua
juring bola yang terjadi.

Gambar 15 Sketsa Perhitungan Volume Bola
Dari sketsa yang disajikan dalam Gambar di atas, jika juring bola yang
terbentuk sebanyak n, maka kita susun perhitungan volume bola, yaitu:
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔𝑏𝑜𝑙𝑎
= 𝑉𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒−1 + 𝑉𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒−2 + ⋯ + 𝑉𝑗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒−𝑛
Tembereng juring bola yang kita buat mendekati daerah segiempat. Oleh
karena itu, setiap juring bola yang terjadi mendekati limas segiempat dengan
garis pelukisnya berupa jari-jari bola. Selanjutnya perhitungan volume bola
yang kita susun, yaitu:
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 ≈ 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠−1 + 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠−2 + ⋯ + 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠−𝑛
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1
1
1
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 ≈ . 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−1 . 𝑡 + . 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−2 . 𝑡 + ⋯ + . 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−𝑛 . 𝑡
3
3
3
1
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 ≈ . 𝑡(𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−1 + 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−2 + ⋯ + 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−𝑛 )
3
1
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 ≈ . 𝑡. 𝐿𝑏𝑜𝑙𝑎
3
Adapun 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−1 + 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−2 + ⋯ + 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑘𝑒−𝑛 = 𝐿𝑏𝑜𝑙𝑎 karena
gabungan semua bidang alas limas tersebut merupakan bola. Jika juringjuringbola atau limas-limas tersebut tak terhitung banyaknya, maka tinggi
limas tersebut mendekati jari-jari bola. Dengan demikian, perhitungan
volume bola selanjutnya, yaitu:
1

1

3

3

𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 ≈ 𝑟. 𝐿𝑏𝑜𝑙𝑎 = 𝑟. 4𝜋𝑟 2,

(karena 𝐿𝑏𝑜𝑙𝑎 = 4𝜋𝑟 2)

4

sehingga 𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 ≈ 3 𝜋𝑟 3 . Jadi suatu bola yang berjari-jari r, volume bola
tersebut adalah: Vbola  43 r 3 (dalam satuan volume).
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal Ujian Nasional
Di bawah ini adalah beberapa pembahasan soal Ujian Nasional tingkat SMP.
1.

Perhatikan gambar gabungan kerucut dan tabung di bawah ini.

36 cm
12 cm

14 cm
Luas permukaan bangun tersebut adalah ….
A. 704 𝑐𝑚2
B. 1.078 𝑐𝑚2
C. 1.232 𝑐𝑚2
D. 1.386 𝑐𝑚2
UN matematika SMP Tahun 2013/2014 nomor 35, kode P-ZC2013/2014
Jawab:
𝑠2 = 𝑡2 + 𝑟2
𝑠 2 = 242 + 72
𝑠 2 = 576 + 49 = 625
𝑠 = 25
Luas permukaan bangun = luas selimut kerucut + luas selimut tabung +
luas alas tabung.
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑖 = 𝜋 𝑟 𝑠 + 2 𝜋 𝑟 𝑡 + 𝜋 𝑟 2
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑖 = 𝜋 𝑟 (𝑠 + 2 𝑡 + 𝑟)
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22
(7) (25 + 2 (12) + 7)
7
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑖 = (22)(25 + 24 + 7)
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑖 =

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑖 = (22)(56) = 1.232 𝑐𝑚2
𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏 𝐶
2. Sebuah kerucut mempunyai volume 27. Jika diameter kerucut diperbesar
3 kali dan tingginya diperbesar 2 kali, maka volume kerucut tersebut
adalah ….
A. 972 𝑐𝑚3
B. 486 𝑐𝑚3
C. 324 𝑐𝑚3
D. 162 𝑐𝑚3
UN matematika SMP Tahun 2015/2016 nomor 33, kode P-A-2016/2017
Jawab: C
1

𝑉1 = 3 × 𝜋(r1 )2 𝑡1 = 27
Kerucut ke dua: diameter kerucut kedua = 3 kali dimeter kerucut 1
sehingga 𝑟2 = 3𝑟1 𝑑𝑎𝑛 𝑡2 = 2𝑡1 .
𝑉2 =
𝑉2 =

1
× 𝜋(r2 )2 × 𝑡 2
3

1
× 𝜋(2r1 )2 × 3(𝑡 1 )
3

𝑉2 = 12 ×

1
𝜋 (𝑟 1 )2 𝑡 1
3

𝑉2 = 12 𝑉1 = 12 × 27 = 324 𝑐𝑚3

3. Budi membuat parasut besar dari kantong plastik berbentuk belahan bola
sebanyak 15 buah. Jika panjang jari-jari parasut 2 m, luas plastic minimal
yang diperlukan adalah …. ( = 3,14).
A. 753,6 𝑐𝑚2
B. 616,0 𝑐𝑚2
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C. 376,8 𝑐𝑚2
D. 188,4 𝑐𝑚2
UN matematika SMP Tahun 2016/2017 nomor 34, kode P-D-2016/2017
Pembahasan:
Luas minimal = 15 × ½ × 2 × 𝜋𝑟 2 = 15 𝜋𝑟 2
= 15 ×3,14 × 22
= 60 × 3,14 = 188,4 𝑐𝑚2
Jawab D.
4. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan tabung dan belahan bola
berikut ini. Panjang diameter tabung 14 cm, tinggi tabung 25 cm. Luas
seluruh permukaan bangun ruang gabungan tersebut adalah …

A. 1.562 𝑐𝑚2
B. 1.526 𝑐𝑚2
C. 1.462 𝑐𝑚2
D. 1.426 𝑐𝑚2
UN matematika SMP Tahun 2017/2018 nomor 35, kode P-B-2017/2018
Jawab:
Luas permukaan = ½ selimut bola + luas selimut tabung + luas lingkaran alas
= ½ × 4 𝜋𝑟 2 + 2 𝜋rt + 𝜋𝑟 2
= 3 𝜋𝑟 2 + 2 𝜋rt
22

22

7

7

= 3( )(7)2 +2( )(7)(25)

159

=1.526 𝑐𝑚2
Jawab : B
5. Sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 34 cm. Luas seluruh
permukaan tabung adalah …. (𝜋 =

22
7

)

A. 4.224 𝑐𝑚2
B. 2.112 𝑐𝑚2
C. 1.804 𝑐𝑚2
D. 902 𝑐𝑚2
UN Matematika SMP P-B-2017/2018
Jawab C:
Dik: D= 14 ; r = 7; t = 14
Luas Permukaan Tabung

= 2 𝜋 𝑟 (𝑟 + 𝑡)
=2 ×

22
7

× 7 (7 + 34)

= 2 × 22 × 41
= 1804
Jadi luas permukaan tabung 1.804 𝑐𝑚2
6. Gambar berikut adalah benda yang terbentuk dari tabung dan belahan
bola. Panjang jari-jari alas 7 cm dan tinggi tabung 10 cm (=

Volume benda tersebut adalah ….
A. 2.258,6 7cm3
B. 2.618,33 cm3
C. 2.926,67 cm3
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D. 2.977,33 𝑐𝑚3
UN matematika SMP Tahun 2008/2009 nomor 32, kode C3-P452008/2009
1
𝑉 = 𝑉𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 + 𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎
2
2
𝑉 = 𝜋𝑟 2 𝑡 + 𝜋𝑟 3
3
22 2
2 22 3
𝑉=
7 10 +
7
7
3 7
=2.258,6 7𝑐𝑚3
Jawab: A

B. Pembahasan Soal PISA
Question 36.1
A water tank has shape and dimensions as shown in the diagram. At the
beginning the tank is empty. Then it is filled with water at the rate of one
litre per second.
( Sebuah tangki air memiliki bentuk dan ukuran seperti yang ditunjukkan
pada gambar. Awalnya tangki itu kosong. Kemudian diisi dengan air dengan
kecepatan satu liter/detik)
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Which of the following graphs shows how the height of the water surface
changes over time? ( Manakah dari grafik berikut ini yang menunjukkan
bagaimana ketinggian permukaan air berubah seiring)

Jawab. B
Karena perubahan permukaan yang makin luas (kerucut) maka untuk
menambah ketinggian diperlukan waktu makin lama, namun setelah
mencapai bentuk tabung

perbandingan perubahan tinggi terhadap

perubahan waktu menjadi stabil.
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M535: Twisted Building
In modern architecture, buildings often have unusual shapes. The picture
below shows a computer model of a “twisted building” and a plan of the
ground floor. The compass points show the orientation of the building.
(Dalam arsitektur modern, bangunan sering memiliki bentuk yang tidak
biasa. Gambar di bawah ini menunjukkan model komputer dan “ bangunan
memutar”: dan rencana lantai dasar. Titik kompas menunjukkan orientasi
bangunan.)

The ground floor of the building contains the main entrance and has room for
shops. Above the ground floor there are 20 storeys containing apartments.
The plan of each storey is similar to the plan of the ground floor, but each has
a slightly different orientation from the storey below. The cylinder contains
the elevator shaft and a landing on each floor.
(Lantai dasar bangunan memuat pintu masuk utama dan memiliki ruang
untuk toko. Di atas lantai dasar ada 20 lantai berisi apartemen. Rencana
setiap lantai mirip dengan rencana lantai dasar, tetapi masing-masing
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memiliki orientasi yang sedikit berbeda dari lantai bawah. Silinder/tabung
berisi pusat elevator dan ada pendaratan di setiap lantai.)
Question 1: Twisted Building
Estimate the total height of the building in metres. Explain how you found
your answer (Perkirakan tinggi total bangunan dalam meter. Jelaskan
bagaimana anda menemukan jawaban)
Question 2: Twisted Building
From which direction has sideview 1 been drawn?
a. From the north
b. From the west
c. From the East
d. From the South
(Dari arah mana sudut pandang 1 digambar?)
a. Dari utara
b. Dari barat
c. Dari timur
d. Dari selatan
Question 3: Twisted Building
From which direction has sideview 2 been drawn?
a. From the north
b. From the west
c. From the East
d. From the South
(Dari arah mana sudut pandang 2 digambar?)
a. Dari utara
b. Dari barat
c. Dari timur
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d. Dari selatan
Question 4: Twisted Building
Each storey containing apartments has a certain “ twist” compared to the
ground floor. The top floor (the 20th floor above the ground floor) is at right
angles to the ground floor. (Setiap apartemen berisi lantai yang memuat
“twist”. Lantai atas (lantai 20 di atas lantai dasar) berada di sudut kanan ke
lantai dasar.
The drawing below represent the ground floor (Gambar di bawah ini
mewakili lantai dasar)

Draw in this diagram the plan of the 10th floor above the ground floor,
showing how this floor situated compared to the ground floor.
(Gambarlah rencana lantai 10 di atas lantai dasar, yang menunjukkan
bagaiman keberadaan 10 lantai dibandingkan dengan lantai dasar)
Jawaban :
Question 1
Andaikan lantai dasar mempunyai ketinggian 6 meter. Dan tiap lantai
apartemen mempunyai tinggi 3 meter maka tinggi minimal gedung = 6 + 20
(3) = 6 + 60 = 66 meter
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Question2

Gambar diambil dari timur
Question 3

Gambar diambil dari Tenggara (South East)
Question 4
Karena lantai 20 (paling atas) membentuk sudut 90 derajat berlawanan
arah jarum jam, maka lantai 10 terputar ½ dari 90 derajat atau 45 derajat
berlawanan arah jarum jam terhadap lantai dasar. Gambarnya adalah sebagai
berikut.
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C. Mengembangkan Soal HOTS
Penilaian HOTS adalah soal-soal yang pada umumnya mengukur kemampuan
pada ranah menganalisis (analyzing-C4), mengevaluasi (evaluating-C5), dan
mengkreasi (creating-C6). Karakteristik penilaian HOTS yaitu: mengukur
kemampuan berfikir tingkat tinggi, berbasis permasalahan kontekstual, tidak
rutin (tidak akrab), dan menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal HOTs
tidak selalu soal yang sulit demikian juga soal yang sulit belum tentu masuk
kategori HOTS.
Langkah-langkah menulis item soal HOTS yaitu: a) menganalisis KD yang
dapat dibuat item soal-soal HOTS, b) menyusun kisi-kisi soal, c) memilih
stimulus yang menarik dan kontekstual, d) menulis butir pertanyaan yang
sesuai dengan kisi-kisi soal, e) membuat pedoman penskoran (rubrik) atau
kunci jawaban.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI DASAR

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :
Nomor
Soal

Bangun Ruang Sisi Lengkung

1

LINGKUP MATERI

1. Sebuah kerucut berisi penuh air. Jika air tersebut dituangkan ke dalam tabung, air

tersebut mengisi setengah tabung. Jika jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut,
maka perbandingan tinggi tabung dengan tinggi kerucut adalah ….

MATERI
perbandingan

tabung

dan

INDIKATOR SOAL :
Diberikan sebuah tabung dan kerucut, serta
diketahui jari-jari tabung dan kerucut. Jika
diberikan perbandingan volumenya, peserta
didik dapat menghitung perbandingan tinggi
kerucut
dan tabung

Kunci
Jawaban
B

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Volume tabung dan kerucut

Menghitung
kerucut

Aplikasi

A.
B.
C.
D.

3:2
2:3
1:3
3:1

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Lengkung
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Arfianti Lababa

KOMPETENSI DASAR
Bangun Ruang Sisi Lengkung

Nomor
Soal
LINGKUP MATERI
Volume tabung

2

MATERI
Menalar perubahan pertambahan
tinggi air dalam tabung
INDIKATOR SOAL
Diberikan sebuah tabung dengan
posisi miring (alas disalah satu sisi),
peserta didik dapat menalar
perubahan pertambahan tinggi
muka aiar.

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Kunci
Jawaban
B

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

2. Sebuah tempat air berbentuk tabung seperti gambar berikut ini. Jika tempat air tersebut diisi air
dari sebuah kran yang mempunyai debit air yang tetap, maka grafik yang paling mendekati untuk
menggambarkan pertambahan tinggi air dalam tempat air tersebut adalah …
A. Pertam
B. Pertam
bahan
bahan
Tinggi
Tinggi
Air
Air
C. Pertam

Waktu

Waktu

bahan
D. Pertam

Tinggi

bahan
Tinggi
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Waktu

Waktu
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KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Arfianti Lababa

KOMPETENSI DASAR
Bangun Ruang Sisi Lengkung
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
3

Volume tabung
MATERI
Perbandingan volume tabung dan
balok

INDIKATOR SOAL
Diberikan perbandingan volume
tabung dan balok, peserta didik
dapat menghitung perbandingan
tinggi tabung dan balok.

Kunci
Jawaban
D

Pengetahuan/
Pemahaman

v

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

3. Sebuah tempat berbentuk balok dengan alas berbentuk persegi. Kedalam tempat tersebut

dimasukkan sebuah tabung pejal hingga terlihat seperti gambar berikut (panjang dan lebar balok
sama dengan diameter tabung). Jika volume air dalam tabung sama dengan volume air dalam
balok namun diluar tabung, tinggi tabung tersebut adalah ….

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Lengkung
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Arfianti Lababa

KOMPETENSI DASAR
Bangun Ruang Sisi Lengkung
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
4

Volume tabung , kerucut, bola
MATERI
Diberikan
pernyataan
tentang
volume tabung, bola, kerucut
INDIKATOR SOAL
Diberikan pernyataan tentang
volume tabung, bola, kerucut ,
peserta didik dapat menentukan
pernyataan perbandingan volume
bangun-bangun tersebut

Kunci
Jawaban
A

Pengetahuan/
Pemahaman

v

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

4. Diantara pernyataan tentang volume tabung, bola dan kerucut berikut ini (jika panjang jari-jari
ketiganya sama), yang benar adalah ….
A. Volume bola akan sama dengan volume kerucut jika tinggi kerucut = 4 kali jari-jari
kerucut
B. Volume kerucut akan sama dengan volume tabung jika tinggi tabung = 3 kali tinggi
kerucut
C. Volume tabung akan sama dengan volume bola jika tinggi tabung = 4 r.
D. Volume Kerucut akan sama volume bola jika tinggi kerucut = 2 r.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IX

Bentuk Soal

: Uraian

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

: Arfianti Lababa

KOMPETENSI DASAR
Bangun Ruang Sisi Lengkung
LINGKUP MATERI

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :
Nomor
Soal

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Ibu mempunyai sebuah kaleng dengan diameter 28 cm dan tinggi 25 cm. Kaleng tersebut akan
digunakan menyimpan gula merah berbentuk tabung dengan ukuran diameter 14 cm dan tinggi 5 cm.
Banyaknya gula merah utuh maksimal yang dapat disimpan ibu dalam kaleng tersebut adalah (𝜋 =

Volume tabung
MATERI:Volume tabung maksimum
INDIKATOR SOAL
Diberikan sebuah tabung dimana
diameter dan tinggi diketahui,
selanjutnya diberikan benda yang
berbentuk tabung dengan tinggi dan
diameter diketahui, siswa dapat
menentukan banyaknya benda
maksimum yang dapat dimasukkan
ke dalam tabung

Aplikasi

22
7

)….

Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Lengkung

Jawaban Soal Dan Alternatif Penskoran
Dalam suatu ulangan seorang siswa mengerjakan soal tersebut. Pada akhir
jawaban, siswa tersebut menyimpulkan bahwa banyak gula merah utuh
maksimal yang dapat dimasukkan dalam kaleng tersebut adalah 20 buah.
Lakukan analisa/pemeriksaan jawaban siswa tersebut, apakah jawaban
siswa tersebut benar? Berilah alasan untuk jawabanmu tersebut.
-

Jika siswa menjawab bahwa jawaban tersebut salah tanpa memberi
alasan (nilai 0)

-

Jika siswa menjawab bahwa jawaban siswa tersebut benar tanpa
memberi alasan (nilai 1)

-

Jika siswa memberi jawaban benar dan memberi alasan / bukti
dengan menghitung volume kaleng dan volume gula merah,
selanjutnya siswa menghitung banyaknya gula merah yang dapat
dimasukkan sebagai berikut:
Volume kaleng = 𝑉 = 𝜋𝑟 2 t =

22
7

(142 )(25) = 15.400 cm3

Volume Gula Merah = 𝑉 = 𝜋𝑟 2 t =

22
7

(72 )(5) = 770 cm3

Banyaknya gula merah yang dapat dimasukkan dalam kaleng
=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑔
15.400
=
= 20
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑔𝑢𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑎ℎ
770

Jika siswa menjawab seperti di atas maka maksimal nilai adalah 2,
karena jawaban tersebut menandakan siswa memahami volume
tabung, namun tidak memahami konteks soal secara lengkap.
-

Jawaban paling benar adalah sebagai berikut.
Pada dasar kaleng tersebut hanya dapat disusun 2 gula merah tanpa
bertumpuk.
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Pada dasar kaleng tersebut hanya dapat disusun 2 gula merah tanpa
bertumpuk.

Susunan gula merah searah tinggi kaleng adalah 25/5 = 5.
Jadi total gula merah yang dapat dimasukkan ke dalam kaleng adalah 2 x 5 =
10 buah gula merah utuh (nilai maksimal 5)
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Unit Pembelajaran
Bangun Ruang Sisi Lengkung

KESIMPULAN

Pada subunit bangun ruang sisi lengkung berkaitan dengan kompetensi dasar
3.7 Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun
ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola) dan 4.7 Menyelesaikan
masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume
bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola), serta gabungan
beberapa bangun ruang sisi lengkung
Secara garis besar subunit bangun ruang sisi lengkung ini memuat tentang
Kompetensi Dasar (KD) yang berhubungan dengan sub unit yang dipelajari
yang diturunkan dalam terget kompetensi dan indikator. Indikator terdiri
atas indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaaan. Pada
subunit ini indikator pengayaan tidak ada karena kompetensi dasar sudah
berada pada level C6 create yang masuk pada indikator kunci. Aplikasi di
dunia nyata mengaitkan materi yang ada pada subunit ini dengan bendabenda yang berhubungan dengan materi yang ada disekitar peserta didik.
Sub unit ini juga memuat soal-soal Ujian Nasional dan soal Programme for
Internasional Students Assessment (PISA) yang berkaitan dengan bangun
ruang sisi lengkung beserta penyelesaiannya.
Subunit ini juga memuat contoh aktivitas pembelajaran yang bisa digunakan
guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
discovery learning, yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik.
Selanjutnya pada sub unit ini ada bagian bahan bacaan untuk peserta didik
dan bahan bacaan sebagai pengayaan untuk guru. Subunit ini juga dilengkapi
dengan pengembangan penilaian berupa soal HOTS berbentuk pilihan dan
uraian yang disertai dengan jawaban.
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UMPAN BALIK

Selamat, Anda telah selesai mempelajari sub unit pembelajaran penyajian
data bersama kegiatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran
based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sub unit pembelajaran
ini sebagai contoh saja,

diharapkan bapak dan ibu guru dapat

mengembangkan sub unit pembelajaran dengan lebih baik melalui kegiatan
pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan kondisi peserta didik di kelas
menggunakan 3 model pembelajaran yang disarankan diantaranya model
discovery learning, model pembelajaran berbasis masalah (problem based
learning), dan project based leraning. Refleksi bagi Anda dalam mempelajari
unit pembelajaran di antaranya adalah apa yang sudah saya pelajari, materi
apa yang belum saya pahami, apakah semua materi sudah saya pahami
dengan baik, kesulitan terbesar apa yang saya alami untuk memahami
materi, apakah semua aktivitas sudah saya lakukan, apakah semua aktivitas
dapat saya selesaikan, apakah manfaat pengetahuan dan keterampilan yang
sudah saya dapatkan.
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran Geometri Ruang ini terdiri dari dua unit
pembelajaran, yaitu Unit Pembelajaran 1: Bangun Ruang Sisi Datar dan Unit
Pembelajaran 2: Bangun Ruang Sisi Lengkung. Paket unit ini dikembangkan
dari pemetaan dan analisis Kompetensi Dasar (KD) khususnya KD yang
dirasa sulit atau daya serap yang rendah dalam analisis hasil UN tiga tahun
terakhir. Selain itu, pengembangan paket unit juga didasarkan dengan
pemetaan kompetensi profesional pendidik yang pada waktu sebelumnya
sudah

dikembangkan

modul

untuk

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan khususnya matematika SMP KK G: Geometri.
Dengan

belajar

menggunakan

modul

ini

diharapkan

Anda

dapat

meningkatkan kompetensi pembelajaran dalam materi bangun ruang dan
meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan penilaian HOTS untuk
materi bangun ruang.
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar
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