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Ketika kita menyelidiki bangun-bangun ruang, apa yang harus kita perhatikan?

Sifat-sifat Bangun Ruang
Berbagai Cara Mengamati Bangun Ruang
Pengukuran Bangun Ruang

Hlm.196， 206， 208， 210

Beberapa contoh bangun ruang di sekitar kita

Sumber: http://seputarsemarang.com/; https://indonesiapower.co.id/; kompas.com; mediaindonesia.com                   

Gedung Piramid di Rowosari Cerobong asap 
pembangkit listrik

Rumah adat mbaru Niang, Rumah 
Adat di Kampung Wae Rebo NTT

Gedung BSI
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Siswa memahami berbagai bangun ruang  dengan memusatkan perhatian 
pada permukaannya. 

Berbagai Bangun Ruang1

Sifat-Sifat Bangun Ruang11

Bagaimana mengelompokkan enam bangun ruang a  - f ?

1

Dapatkah kamu mengelompokkan 

dengan cara yang berbeda?

2
Cobalah 

mengelompokkan 

bangun-bangun ruang 

dengan berbagai cara.

a b c

d e f

a c

e

b

f

d

Tegar mengelompokkan bangun-bangun di atas menjadi dua 
kelompok. Jelaskan bagaimana Tegar mengelompokkannya.

Tujuan
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Sebutkanlah persamaan dan perbedaan  antara prisma dan tabung. 

Limas segiempat

Segitiga
segiempat

Puncak

Permukaan

Alas

Puncak

Permukaan

Alas

O O
O

Limas Segitiga KerucutLimas Segiempat

Seperti yang telah kita pelajari di Sekolah Dasar, bangun-bangun ruang 
seperti pada (a) dan (e) di halaman 196 disebut prisma. Jika bentuk alas adalah 
segitiga, maka disebut prisma segitiga. Jika alasnya segi empat, maka disebut 
prisma segi empat, dan seterusnya. Bangun ruang seperti (c) pada halaman 
196 disebut tabung.

Bangun ruang seperti (b) dan (f ) pada halaman 196 disebut limas. Jika alasnya 
berbentuk segitiga, maka disebut limas segitiga. Jika alasnya segi empat, 
maka disebut limas segi empat, dan seterusnya.
Bangun ruang (d) di halaman 196 disebut kerucut. Sebagaimana prisma dan 
tabung, limas dan kerucut mempunyai alas dan permukaan samping. Titik O 
pada bangun tersebut disebut titik puncak limas atau kerucut.

Sebutkan banyaknya permukaan limas segitiga, permukaan limas 
segiempat, dan permukaan limas segilima. 

Sebuah prisma yang mempunyai alas 
segitiga sama sisi, persegi, atau segi 
banyak beraturan disebut prisma segitiga 
sama sisi, prisma persegi, dan seterusnya.
Sama halnya dengan limas yang 
mempunyai alas segitiga sama sisi, 
persegi, atau segi banyak beraturan 
disebut limas segitiga sama sisi, limas 
persegi, dan seterusnya.

Soal 1

Soal 2

Prisma segitiga
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Apa jenis polihedron dari prisma segi empat dan limas segi empat?

Polihedron

Polihedron yang memiliki permukaan poligonal beraturan (sama dan 
sebangun) dan setiap titik puncak menghubungkan sejumlah permukaan 
yang sama banyaknya disebut polihedron 
beraturan.
Hanya ada lima jenis polihedron beraturan, 
seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Mengapa kita dapat menyimpulkan 
bahwa hanya ada lima jenis 
polihedron beraturan? 

Hlm.205

Bangun-bangun ini 
bukan polihedron. 
Mengapa?

Kita dapat melihat bahwa 
Tetrahedron merupakan 
piramida segitiga beraturan 
dan Heksahedron 
beraturan adalah prisma 
persegi.

Oktahedron beraturan Dodekahedron beraturan Ikosahedron beraturan

Heksahedron beraturan (kubus)Tetrahedron beraturan

Hlm.199

Saya Bertanya

Di antara bangun-bangun ruang a  - f pada halaman 196, manakah yang 
tersusun atas bidang-bidang datar?

Bangun ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang datar saja disebut 
Polihedron. Penamaan polihedron sesuai dengan banyaknya permukaan. 
Sebagai contoh, tetrahedron terdiri atas empat permukaan, pentahedron 
terdiri atas lima permukaan, dan heksahedron terdiri atas enam permukaan, 
dan seterusnya.

Sebutkanlah banyaknya permukaan yang saling berdekatan pada setiap 
titik sudut dodekahedron. Sebutkan juga banyaknya titik sudut dan 
banyaknya rusuk. 

Kita telah belajar tentang 
hubungan letak kedudukan 
garis-garis pada bangun 
datar.

Apakah juga ada hubungan letak kedudukan 
antara garis-garis dan bidang pada ruang? 

Soal 3

Soal 4



BAB 6

│Bangun Ruang

199BAB 6　Bangun Ruang

Siswa memahami letak kedudukan garis dan bidang pada ruang

Kedudukan Garis dan Bidang pada Ruang2

Jika titik A dan B pada bidang P, maka garis 
AB berada di P.
Terdapat satu bidang yang memuat garis AB 
dan satu titik C di luar garis. Namun, banyak 
bidang tak terhingga  yang memuat garis 
AB. Dengan kata lain, hanya ada satu bidang 
yang memuat tiga titik yang tidak segaris.

Terdapat dua titik A dan B pada bidang P. 
Ada berapa banyak garis yang dapat dilukis 
melalui A dan B?

Menentukan Bidang

Ketika kita mengatakan bidang, pada umumnya yang 

dimaksud adalah bidang yang diperluas ke segala arah. 

Kita menggunakan simbol P dan disebut bidang P.

Ａ Ｂ

P

P

Ａ Ｂ

Ｃ

Diskusi

Tujuan

Catatan

Terdapat tripod yang digunakan untuk menyangga kamera. Jelaskan 
mengapa tripod memiliki tiga kaki. 

Soal 1

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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Terdapat garis-garis 
yang tidak sejajar dan 
juga tidak berpotongan, 
seperti garis l dan m di 
atas.
Garis l dan m disebut 
garis-garis bersilangan. 
Garis-garis bersilangan 
berada pada bidang yang 
berbeda.  

Dua Garis 

Diketahui prisma segi empat pada gambar berikut ini.

1 Rusuk manakah yang sejajar dengan 
rusuk AE?
Rusuk manakah yang tegak lurus dengan 
rusuk AE?
Adakah rusuk yang tidak sejajar dan juga 
tidak berpotongan dengan rusuk AE?

2
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

l
m

Ａ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

1

pada bidang yang sama tidak terletak pada bidang yang sama

berpotongan sejajar bersilangan

tidak berpotongan

l // m
l

m

P P P

l

m
m

l

2 3

Terdapat tiga macam kedudukan antara dua garis, seperti ditunjukkan pada 
gambar berikut ini. 

Rusuk manakah dari prisma segiempat pada  yang merupakan garis-garis 
yang bersilangan dengan rusuk EF?

Soal 2

Jalan yang tidak sejajar dan tidak berpotongan
Sumber: canal-midi.info
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Selidikilah hubungan letak kedudukan 
antara permukaan EFGH dan setiap 
rusuk prisma segiempat di samping ini. 
Kelompokkan rusuk-rusuk berdasarkan 
hubungan letak kedudukannya.

Garis dan Bidang

l // Ｐ

pada bidang berpotongan tidak berpotongan (sejajar)

l

P P P

l l

Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｆ

Ｇ
Ｈ

Ａ

Ｂ

Ｃ
ＣＣ

l

l ¦Ｐ
P

Ｏ

1 2 3

Jika garis l dan bidang P tidak berpotongan, maka mereka dikatakan sejajar dan 
ditulis l//P.
Ada tiga macam kedudukan antara sebuah garis dan sebuah bidang sebagai 
berikut.

Sebuah buku kita letakkan di atas 
meja pada posisi berdiri dan kita buka 
sampulnya (lihat gambar di samping 
kanan). Bagaimana hubungan tempat 
kedudukan AB dan BC?
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Sebuah tongkat tipis berdiri tegak lurus di atas meja dibantu sekumpulan 
penggaris siku-siku, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Diskusikan  
berapa banyak penggaris siku-siku yang dibutuhkan?

Jika garis l memotong bidang P di titik Q dan 
tegak lurus pada dua garis pada bidang P, maka 
garis l dan bidang P saling tegak lurus. 

Rusuk manakah dari prisma segitiga ini yang 
sejajar dengan permukaan ADEB?
Permukaan manakah yang tegak lurus pada 
BE?

Dua Bidang 

Perhatikan prisma segi empat pada  di halaman sebelumnya. Permukaan 
manakah yang sejajar dengan permukaan ABCD? Permukaan manakah yang 
tegak lurus?

Ketika dua bidang P dan Q tidak berpotongan, kita katakan bahwa bidang P dan 
Q sejajar , dan ditulis P//Q. 
Ada dua macam kedudukan dua bidang pada ruang, seperti ditunjukkan pada 
gambar berikut ini.

Jika dua bidang P dan Q berpotongan, garis yang terbentuk disebut garis 
potong.

berpotongan Tidak berpotongan (sejajar)

m

l

P

n Ｏ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ａ

ＦＤ

P

Q

Q

Ｐ

ｌ

garis potong
Ｐ // Ｑ

Jika l ⊥ m dan l ⊥ n, l ⊥ P

1 2

Komunikasi

Soal 3

Soal 4
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Ketik a k ita membuk a laptop,  seper ti 
pada gambar di samping, bagaimanakah 
mengukur besarnya sudut yang terbuka?

Ketika dua bidang P dan Q berpotongan, kita 
ambil A salah satu titik pada garis potong 
l dan tarik garis sinar AB pada Q dan garis 
sinar AC pada Q yang memenuhi AB ⊥ l dan 
AC ⊥ l. ∠ BAC adalah sudut yang dibentuk 
oleh bidang P dan Q. 

Ketika BAC = 90º, maka kita katakan bahwa 
bidang P dan Q saling tegak lurus dan ditulis 
P ⊥ Q. 

Pada gambar di samping ini, garis m tegak 
lurus pada bidang P. Jika Q adalah bidang 
yang memuat garis m, maka bagaimanakah 
kedudukan bidang P dan Q?

P

Q

m

n

Ｒ

ｌ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｑ

Ｐ

sudut yang dibentuk oleh bidang P dan Q

Ｐ⊥ Ｑ

Ｂ

Ａ

Ｃ
Ｑ

ｌ

Ｐ

m

P

Ｑ

Soal 5 Bagaimana hubungan letak kedudukan 
garis n dan m, yang merupakan garis potong 
bidang R pada dua bidang yang sejajar, yaitu P 
dan Q?

Soal 6
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Jarak pada Ruang

Pada gambar di samping kiri ini, 
berapa jarak antara A ke garis l? 
Tunjukkan jaraknya pada gambar. 
J e l a s k a n  d e n g a n  k a t a - k a t a m u 
sendiri.

Ａ

l

Garis AH tegak lurus pada bidang P. Panjang garis 
AH lebih pendek dari panjang setiap segmen garis 
yang menghubungkan A ke sembarang titik pada 
P. Panjang garis AH merupakan jarak antara A dan 
bidang P. Ｐ

Ａ

Ｈ

Ａ ＢＰ

Ｑ

Ｐ

Ｑ

Ketika dua bidang P dan Q sejajar, jarak setiap titik 
pada salah satu bidang ke bidang yang lain adalah 
sama. Jarak ini kita sebut sebagai jarak antara dua 
bidang P dan Q yang saling sejajar. 
Sama halnya dengan prisma dan tabung, jarak 
antara dua alasnya disebut tinggi. Begitu juga 
dengan kerucut dan limas, jarak antara titik 
puncak ke alas disebut tinggi. 

Alas

Alas

Puncak

Tinggi
Tinggi

Komunikasi

Titik A dan B berada pada alas tabung, seperti 
diperlihatkan pada gambar di samping kanan. 
Bandingkanlah jarak A ke alas Q dan titik B ke alas 
Q.

Soal 7
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Bentuk Permukaan
Ukuran Satu Sudut Satu 

Permukaan
Banyaknya Permukaan 
pada Satu Titik Puncak

Tetrahedron Beraturan Segitiga  beraturan 60° 3
Heksahedron Beraturan persegi 90° 3
Oktahedron Beraturan Segitiga beraturan 60° 4

Dodekahedron Beraturan Segilima beraturan 　 108° 3
Ikosahedron Beraturan Segitiga beraturan 60° 5

Berbagai Bangun 
Ruang

［Hlm.197］
［Hlm.198］

1
Berdasarkan bangun-bangun ruang  a, b, dan c   jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini.

Mari Kita PPeriksa 11
Sifat-Sifat Bangun Ruang

1

2

Sebutkan nama masing-masing bangun ruang. 

Manakah yang merupakan polihedron?

1

2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang 
limas di samping ini.

Rusuk-rusuk manakah yang bersilangan dengan AB?
Sebutkanlah hubungan letak kedudukan antara 
permukaan OAB dan rusuk CD.
Gambarlah  segmen garis OH  di samping kanan ini untuk 
menunjukkan tinggi piramida.

3

Mengapa Hanya Ada Lima Polihedron Beraturan?

Dapatkah kamu membuat bangun ruang dengan 
menggunakan enam segitiga sama sisi dipertemukan 
titik-titik sudutnya?
Dapatkah kamu membuat bangun ruang 
menggunakan empat atau lebih persegi dan segilima 
beraturan dipertemukan titik-titik sudutnya?
Dapatkah kamu membuat bangun ruang menggunakan beberapa segienam 
beraturan dipertemukan di titik-titik sudutnya?
Cermatilah 1 - 3 , untuk menjelaskan mengapa hanya ada lima jenis polihedron 
beraturan.

Tabel berikut ini memperlihatkan permukaan dari polihedron beraturan.

1

2

3

4

Ｂ
Ａ

Ｃ
Ｄ

Ｏ

Hubungan Tempat 
Kedudukan Garis 
dan Bidang pada 
Ruang

［Hlm.200］
［Hlm.202］
［Hlm.204］

2

S 2
S 4

a b c

Cermati
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Seperti gambar di bawah ini, pergerakan sebuah titik menghasilkan garis, 
pergerakan garis menghasilkan bidang, dan pergerakan bidang menghasilkan 
benda ruang.

1

2

Siswa memahami berbagai cara mengamati bangun ruang dan sifat-sifatnya.

Bangun Ruang Dibentuk dengan Menggerakkan Bidang1

Berbagai Cara Mengamati Bangun Ruang22

P r i s m a  d a n  t a b u n g  d a p a t  d i p a n d a n g 
sebagai benda ruang yang dibentuk dengan 
menggerakkan alas (segiempat atau lingkaran) 
ke arah tegak lurus. 

Ａ

ＢＰ

l
Ｄ

Ｃ

Tujuan

Seperti tampak pada gambar di samping 
kanan, terdapat bangun yang dibentuk 
dengan menyusun persegi-persegi atau 
lingkaran-lingkaran yang sama dan 
sebangun.  

Bidang P memuat ΔABC dan garis l tegak lurus 
bidang. ΔABC bergerak sejajar sepanjang garis 
l dari titik A ke titik D.

Bangun ruang apa yang terbentuk dengan 
menggerakkan ΔABC?
Menyatakan apakah panjang segmen AD 
menyajikan apa?

Soal 1
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1

2

Bangun ruang yang diperoleh dengan memutar bangun datar sekali putaran 
terhadap garis sumbu l pada bidang yang sama disebut benda putar. 
Kerucut dapat dipandang sebagai benda ruang yang diperoleh dengan 
memutar segitiga siku-siku. Sementara itu, tabung dapat dibentuk dengan 
memutar persegi panjang.

Seperti tampak pada gambar di samping, 
bangun ruang apa yang dihasilkan dengan 
memutar segitiga siku-siku ABC terhadap garis 
AC?

    Benda Putar

Segmen AB yang 
membentuk permukaan 
kerucut atau tabung disebut 
generator atau pembangkit 
kerucut atau tabung. 

Mari Mencoba

Ａ

Ｂ Ｃ

ll

perputaran perputaran

Ａ
Ａ

Ｂ

l

Ｂ

l

a

Apa yang terbentuk dengan memutar 
setengah lingkaran sekali putar dengan 
garis l sebagai sumbu putar?
Gambarlah benda ruang yang dibentuk 
dengan memutar empat persegi 
panjang (a) sekali putar dengan sumbu 
putar garis l.

Temukan benda-benda di sekitarmu 
yang dapat dipandang sebagai bangun 
putar.

Soal 2 

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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Gambarlah proyeksi dari bangun ruang berikut ini.

Prisma persegi

Siswa mampu mengidentifikasi bangun ruang dipandang dari depan dan 
atas.

Proyeksi Bangun Ruang2

prisma segitiga beraturan

proyeksi

tampak depan

tampak atas

1 2 Kerucut

Atas

Depan

5 cm

3 cm

Atas

Depan2 cm

5 cm (tinggi)

depan

atas

a b c d e

Tujuan

Pada bangun ruang  a  - e   manakah yang dapat dipandang sebagai 
lingkaran jika dilihat dari arah tertentu? Bangun mana yang tampak sebagai 
segitiga sama kaki? 

Dalam menyajikan bangun ruang pada bidang, selain menggunakan sketsa 
dan jejaring, seringkali dapat dipotong-potong menjadi bidang-bidang jika 
dilihat dari atas dan depan. Gambar tersebut dinamakan proyeksi. Gambar 
dilihat dari depan disebut tampak depan. Gambar dilihat dari atas disebut 
tampak atas.

Soal 1
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Bangun ruang apa yang disajikan dengan proyeksi berikut ini? Gambarlah 
sketsa bangun ruang tersebut. 

Bangun ruang apa yang disajikan oleh 
proyeksi di samping kanan ini? Gambarlah 
sketsa bangun tersebut.

Pada proyeksi di Soal 3, jika tampak sampingnya lingkaran, bangun ruang apa 
yang disajikan oleh proyeksi tersebut?

Temukan proyeksi yang digunakan di sekitarmu, seperti rancangan rumah, 
furnitur,  mobil dalam katalog, dan sebagainya.

Mari Mencoba

1 2

tampak depan

tampak atas

tampak depan

tampak atas

tampak depan

tampak atas
Ada berapa macam 
benda ruang yang dapat 
diproyeksikan seperti itu?

(H
eig

ht
)

(Panjang)(Lebar) 

[Perancang, Arsitek]

Pekerjaan Terkait

Soal 2

Soal 3

Soal 4

Seperti diperlihatkan pada Soal 3, ada beberapa kasus bentuk bangun ruang 
sulit diidentifikasi ketika proyeksi hanya dari tampak atas dan tampak depan 
saja. Dalam hal tersebut, kita kadang menambahkan tampak samping.
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Siswa dapat memahami berbagai jaring-jaring bangun ruang.

Jaring-Jaring Bangun Ruang3

1

2

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Generatrix

2 cm

5 cm

Ｈ

Ｅ Ｆ

Ｇ

Ａ

Ｅ

Rusuk-rusuk manakah 
yang sesuai?

Tujuan

Cobalah ingat kembali jaring-jaring prisma empat persegi panjang dan 
tabung yang telah kita pelajari di sekolah dasar.

Gambar di bawah ini merupakan sketsa prisma empat persegi panjang 
dan jaring-jaringnya. Tuliskan titik-titik sudut prisma empat persegi 
panjang pada .

Pada gambar tabung di bawah ini, temukan panjang yang sesuai 
kemudian gambarlah jaring-jaringnya.

Jaring-jaring adalah gambar pada bidang yang menyajikan setiap permukaan 
bangun ruang yang dipotong dan dibuka sepanjang rusuk-rusuknya dan 
garis pelukisnya. Dalam jaring-jaring, kita menunjukkan panjang sebenarnya 
setiap rusuk dan bagian bangun ruang.  
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Jaring-Jaring Limas dan Kerucut

Seperti pada limas yang ditunjukkan di , gambarlah jaring-jaringnya jika 
dipotong sepanjang rusuk OA, OB, dan OD, kemudian dibuka. 

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｏ

4 cm

3 cm

Ｏ

Ｄ Ｃ

ＢＡ

Garis pelukis

Ｏ Ｂ Ｏ Ｂ

Ａ Ａ

Ｏ' Ｏ'

Ｏ'

Ｏ

Ａ
(Ｂ)

Garis pelukis

Berdasarkan jaring-jaring kerucut di atas, 
jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 
ini.

1 Bagian mana dari kerucut mula-mula 
mempunyai panjang yang sama 
dengan jari-jari sektor?
Bagian mana yang panjangnya sama 
dengan panjang busur AB?

2
Saya Bertanya

Dapatkah kita menggambar 
jaring-jaring poligon 
beraturan? Hlm.212

Gambar di bawah ini memperlihatkan limas persegi dan jaring-jaringnya. 
Pada rusuk manakah limas tersebut dipotong kemudian dibuka?

Jika kita memotong sepanjang garis pelukis, kemudian dibuka, maka  
permukaan miring kerucut disebut sektor, seperti ditunjukkan pada gambar 
berikut ini.

Soal 1

Soal 2
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Benda Putar
［Hlm.207］
Proyeksi Bangun 
Ruang

［Hlm.208］

1 Gambarlah sketsa bangun ruang yang 
diperoleh dengan memutar trapesium pada 
gambar di samping, sekali putaran. Sumbu 
simetrinya adalah garis l. Selanjutnya, 
gambarlah hasil proyeksinya.

Mari Kita PPeriksa 22 Berbagai Cara Mengamati Bangun Ruang

Jaring-jaring Limas 
dan Kerucut

［Hlm.211］

2 Gambar di samping ini merupakan jaring-
jaring suatu bangun ruang. Sebutkan 
nama bangun tersebut.

S 1

S 2

S 1

l

Jaring-Jaring Polihedron

Gambar di bawah ini adalah lima jenis poligon beraturan dan jaring-jaringnya.

Tetrahedron beraturan Heksahedron beraturan (kubus)

Oktahedron beraturan Dodekahedron beraturan

Ikosahedron beraturan
Ada 12 cara 
menggambar 
jaring-jaring 
ikosahedron 
beraturan.

Cermati
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 Pengukuran Bangun Ruang 33
Seorang matematikawan Yunani bernama 

Archimedes (287 SM – 212 SM) menemukan 

bahwa volume (isi) bola adalah 2
3

 isi 

silinder yang tepat melingkupinya. Beliau 

memerintahkan untuk menggambarkan 

temuannya pada batu nisannya. Gambarnya 

ditunjukkan di sebelah kanan ini.  

1
Diberikan tiga bangun ruang seperti 
ditunjukkan pada gambar di samping 
kanan.

Kerucut dengan alas berjari-jari 5 cm, 
dan tinggi 10 cm.
Bola berjari-jari 5 cm.
Tabung dengan alas berjari-jari 5 cm 
dan tinggi 10 cm.

Luas seluruh permukaan b  sama dengan luas permukaan selimut bola 
c  . Tentukan luas permukaan  b .

Rasio keliling adalah 3,14. 

Bangun ruang a  dan b  masuk ke dalam c  seperti ditunjukkan pada 
gambar di atas. Tentukan perbandingan dari volume masing-masing 
benda pejal di atas. 

a b c

a

b

c

1

2

Hlm.214 Hlm.221

Ada 12 cara menggambar jaring-
jaring ikosahedron beraturan.

Dapatkah  kita 
menghitung volume 
kerucut dan bola?
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Gambar di samping kanan 
ini merupakan jaring-
jaring prisma segitiga. 
Berdasarkan jaring-jaring 
tersebut, hitunglah luas 
permukaan seluruhnya.

Siswa mampu menghitung luas permukaan bangun-bangun ruang. 

Luas Permukaan Bangun Ruang 1

Luas Permukaan Prisma dan Tabung

Pada prisma segitiga di  , , sebutkan manakah yang merupakan alas dan  
permukaan selimut.

Luas seluruh permukaan bangun ruang disebut luas permukaan. Luas dari alas 
bangun ruang disebut luas alas dan luas seluruh permukaan selimut disebut 
luas selimut.

 Menghitung luas permukaan tabung dan prisma adalah
 Luas permukaan sama dengan dua kali luas alas + luas selimut

Pada tabung berikut ini, hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas 
permukaannya. Nilai pendekatan untuk π adalah 3,14.

3 cm

7 cm cm
cm

cm
Ulasan

Kelas V - II Hlm. 42

Diameter

keliling

Ｂ

Ｉ
(Ｄ)

Ａ

Ｊ
(Ｄ)

Ｃ
(Ａ)
Ｇ

(Ａ)
Ｈ

Ｅ Ｆ

Ｄ

Ａ

Ｂ Ｃ

ＦＥ

Ｄ

4 cm3 cm

6 cm

5 cm

(Keliling)
(Diameter) = π

Tujuan

Soal 1

Soal 2



BAB 6

│Bangun Ruang

215BAB 6　Bangun Ruang

Hitunglah panjang keliling dan luas lingkaran yang berjari-jari 7 cm.  

1

Hitunglah luas permukaan bangun ruang berikut ini.

2

Rasio keliling terhadap garis tengah lingkaran menghasilkan satu nilai, yaitu 
3,14159265389793238462643383279…, bilangan ini berlanjut tak terhingga, 
dan dinyatakan dalam huruf Yunani π. 

Pada lingkaran berjari-jari r cm, 
kelilingnya adalah K cm, dan 
luasnya adalah L  cm2.

π berbeda dengan huruf dalam bentuk aljabar dan persamaan yang telah kita 
pelajari sebelumnya. π menyajikan bilangan tertentu. Oleh karena itu, dalam 
perkalian kita tulis setelah bilangan dan sebelum huruf.

Secara umum, j ika d menyatakan garis tengah, r 
menyatakan jari-jari, K adalah keliling, dan L adalah luas, 
maka,

　　K = 2πr L = πr2

Kita gunakan π untuk menyatakan rasio keliling terhadap garis tengah.

(Keliling) 
= (garis tengah) × π
= (r × 2) × π
= 2πr
(Luas lingkaran) 
= (jari-jari) × (jari-jari) × π
= r × r × π
=πr2

8 cm

6 cm

r, K, dan L adalah huruf pertama dari radius (jari-jari), keliling, luas lingkaran.

2 cm

5 cm

l cm

S cm2

r cm

Contoh 1

Catatan

Catatan

Soal 3

Soal 4

KK

LL
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Hitunglah luas permukaan limas persegi yang 
ditunjukkan di samping kanan ini. 

Hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas 
permukaan limas di samping ini. 

Apa yang perlu kita ketahui agar dapat menghitung luas permukaan kerucut 
berikut ini?

Luas Permukaan Limas

Hitung luas alas dan luas selimut, kemudian jumlahkan.

Luas Permukaan Kerucut

4 cm

6 cm

Ｏ

Ｏ'Ａ
(Ｂ)

12 cm

5 cm

Bentuk alas adalah persegi dengan panjang 

rusuk 6 cm, 

6 × 6 = 36

Jadi, luas alas adalah 36 cm2.

Permukaan miring berupa segitiga sama kaki 

dengan alas 6 cm, dan tinggi 4 cm, sehingga 

luas selimut adalah 

           
1
2

× 6 × 4  ×  4 = 48

Jadi, luas selimut adalah  48 cm2.

36 + 48 = 84        

   Jawab:  84 cm2

12 cm

10 cm

Ｏ
12 cm

5 cm

Ａ

Ｂ

Ｏ'

Agar penjelasanmu 
mudah dipahami, 
gambarlah secara akurat. 

4 cm

6 cm

Cara

Soal 5

Contoh 2

Penyelesaian
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Hitunglah panjang tali busur dan luas juring dengan jari-jari 4 cm dan sudut 
dalam 135º.

Panjang Tali Busur dan Luas Juring

Diberikan juring dengan jari-jari r cm dan sudut 
dalam aº. Panjang tali busur adalah l cm dan luas 
juring adalah Lj cm2, 

                                                                                                 l = 2πr ×         ,         Lj = πr2 ×  

Ｂ

Lj cm2

aº

Ｏ

l cm

r cm

Marilah kita cermati luas juring untuk menghitung luas permukaan kerucut.

Untuk juring dengan jari-jari 6 cm dan sudut dalam 120º, jawablah 
pertanyaan berikut ini.
1 Jika juring dan lingkaran mempunyai jari-jari 

yang sama, berapa kali luas juring lingkaran 
sama dengan luas lingkaran?
Hitung luas juring.
Hitung panjang tali busur.

2

Seperti ditunjukkan di bawah ini, tanpa mengubah jari-jari juring, ketika kita 
menggandakan sudut pusat juring dua kali, tiga kali, dan seterusnya, maka 
panjang tali busur dan luas juring juga akan berlipat dua kali, tiga kali, dan 
seterusnya.

Pada lingkaran, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa luas juring 
berbanding lurus dengan panjang tali busur juring tersebut?

3

Ａ

Ｏ

Ａ

Ｂ
Ｏ Ｏ

Ｂ

Ａ

45°
90° 135°

Ｏ
120º

6 cm

Berdasarkan Contoh 3, kita dapat menyimpulkan berikut ini.

Pada lingkaran, panjang tali busur juring berbanding lurus dengan 
ukuran sudut dalam. Luas juring berbanding lurus dengan ukuran sudut 
dalam.

a b c

PENTING

Contoh 3

Soal 6

Soal 7

Soal 8

a
360

a
360
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Seperti diperlihatkan pada gambar di samping 
kanan, sebuah kerucut dengan jari-jari alas 5 
cm dan panjang garis pelukis 12 cm. Berapakah 
luas selimut kerucut dalam cm2? Diskusikan 
berdasarkan yang telah dipelajari sejauh ini.

Pada , Adi menggambar jaring-jaring kerucut dan memikirkan sudut dalam 
sektor untuk menghitung luas selimut kerucut. Bacalah ide Adi, dan jawablah 
pertanyaan berikut ini. 

1

1

2

3

Jelaskan alasan a .
Jelaskan mengapa kita dapat menghitung
 sudut dalam x dengan persamaan b .
Bagaimana kita maknai bagian c ?

 
5
12  menyajikan apa?

Ide Adi

Panjang tali busur AB dari sektor OAB adalah (2π ×  5×  5 ) cm   …  a

Panjang keliling lingkaran O adalah (2π × 12× 12 ) cm
Jika saya misalkan sudut dalam juring adalah xº, maka

  = 150

b

c

…

…

Ｏ

Ａ

12 cm

5 cm

Ｏ'

Ｂ

Ｏ

Ｏ'Ａ
(Ｂ)

12 cm

5 cm

Ｏ
12 cm

5 cm

Ａ
xº

Ｏ'

Menemukan

［ Kegiatan Matematika ］

x = 360 ××

x = 360  ××

2π × 5

2π ××  12
5

12
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Tuti mengatakan bahwa ia dapat menghitung luas tanpa mengetahui berapa 
sudut dalamnya.

3

Diskusikan hasil pengamatanmu tentang cara menghitung luas juring 
berdasarkan ide Adi dan Tuti.

4

Hitunglah luas alas dan luas permukaan kerucut 
yang diberikan di di halaman sebelumnya.

5

Hitunglah luas alas, luas selimut, dan luas 
permukaan kerucut di samping kanan ini 
menggunakan ide Adi dan Tuti.

6

Ide Tuti 

Luas lingkaran O adalah (2π × 122 ) cm2. 
Jadi, jika luas juring adalah Lj cm2, maka

Marilah kita cermati bagaimana Tuti menemukan 
luas juring berdasarkan apa yang telah kita 
pelajari. Jelaskan cara yang gunakan Tuti. 

Hitunglah luas juring OAB jika sudut dalamnya adalah 150º.2

Jawab:  60π cm2

Ｏ

Ｏ'

6 cm

8 cm

Berpikir Matematis 

Berdasarkan sifat-sifat lingkaran 
dan juring, kita dapat menjelaskan 
bagaimana menghitung luas sektor. 

Ｏ
12 cm

ＢS cm2

5 cm

Ａ

Ｏ'

Hlm.224

Lj = ××(π × 12× 1222)) 

   = ××(π × 12× 1222)) 

   =  12 × 5 × × 5 × π

   =  60 π

Sekarang kita paham 
bagaimana menghitung 
luas permukaan kerucut.

Dapatkan kita menghitung luas 
permukaan bola dengan cara serupa? 

2π × 5
2π × × 12
5

12
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Panjang Tali Busur dan Luas Juring

Diberikan sektor dengan jari-jari r cm dan 

panjang tali busur l cm. Luas juring adalah Lj  

cm2

Hitunglah luas juring yang berjari-jari  4 cm dan panjang tali busur 6π cm. 3

Seperti tampak pada gambar di bawah ini, bangun dipandang sebagai hasil 
pengubinan potongan-potongan juring. Juring dipotong-potong kecil sama 
besarnya berbentuk empat persegi panjang. Hasil bentukannya berupa empat 
persegi panjang. Bagian juring mana yang ukurannya sama dengan panjang dan 
lebar empat persegi panjang?

1

Seperti ditunjukkan gambar di bawah ini, bangun dipandang sebagai hasil 
pengubinan potongan-potongan juring. Potongan tersebut berbentuk 
segitiga sama besarnya. Bagian mana dari juring yang ukurannya sama 
dengan panjang dan lebar empat persegi panjang?

2

Berdasarkan 1  dan 2 , dapat disimpulkan berikut ini.

Jika jari-jari juring r cm, 

panjang tali busur l cm, 

dan luas adalah L  cm2,

L =       l r  

Mirip dengan 
rumus luas 
segitiga.r cm

l cm

L cm

l cm

r cm

Dipotong kecil-kecil 

dengan ukuran sama,

kemudian diubinkan

r cm

l cm

Berpikir matematis  
Kita pikirkan bahwa menghitung 
luas sektor serupa dengan lingkaran

Cermati

1
2
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Siswa dapat menghitung volume bangun ruang.

Volume Bangun Ruang2

Hitunglah volume prisma segi empat dan tabung berikut ini.

1

Sebagaimana telah dipelajari di 
Sekolah Dasar, volume prisma 
dan tabung adalah 
　(Luas alas) × × (Tinggi)

2

Hitunglah volume bangun ruang berikut ini.

1 2

6 cm

7 cm

3 cm

4 cm

10 cm

4 cm

4 cm

3 cm
6 cm

10 cm7 cm

Volume Prisma dan Tabung

Jika luas alas prisma atau tabung adalah L cm2, 
tinggi t cm, maka volumenya adalah V cm3,
 V = Lt h

S
h

S

t dan V merupakan huruf pertama dari tinggi dan volume.

PENTING

Catatan

Tujuan

Soal 1
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Volume Limas dan Kerucut

Berdasarkan hasil di  , kita dapat melihat 
bahwa volume limas dan kerucut sama dengan 
1
3  volume prisma dan tabung dengan luas alas 

dan tinggi yang sama.

Hitunglah volume bangun ruang berikut ini.

1 2

Volume Limas dan Kerucut
Jika luas alas limas atau kerucut adalah L cm2, 
tingginya adalah t cm, maka volumenya adalah 
V cm3

　　V=     Lt　　V=     Lt                            

h

S

h

S

Berapa banyak cairan yang 
dapat dimasukkan ke 
dalam?

6 cm
(tinggi)

8 cm
12 cm

9 cm
(tinggi)

Berpikir Matematis  

Berdasarkan percobaan kita dapat 
menentukan hubungan antara 
volume limas dan kerucut dan 
antara volume prisma dan tabung.

Hlm.224

PENTING

Bandingkan volume prisma, limas, tabung, dan 
kerucut yang mempunyai luas alas dan tinggi yang 
sama dengan menggunakan wadah.

Volume limas dan kerucut 
dapat ditemukan berdasarkan 
percobaan.

Dapatkah kita menemukan 
rumus volume bola dengan cara 
serupa?

Soal 2

1
3
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Volume Limas Menggunakan Miniatur

Marilah kita membuat tiga limas persegi menggunakan jaring-jaring yang 
disediakan di akhir buku 2 , kemudian bentuklah menjadi sebuah kubus.

1

Marilah kita membuat enam limas persegi dengan jaring-jaring yang 

tersedia di akhir buku 2 , kemudian kita susun menjadi kubus. 

2

Berdasarkan 1 , kita dapat melihat bahwa volume masing-masing limas persegi sama 

dengan 1
3

 volume kubus. Alas limas menjadi salah satu permukaan kubus. 

Berdasarkan 1 dan 2 , di atas, jelaskan mengapa volume limas persegi 

sama dengan 1
3

 volume prisma persegi yang mempunyai luas alas dan 

tinggi yang sama. 

3

Dari gambar di atas, tampak bahwa volume limas persegi di atas adalah 1
6

volume 

kubus. Permukaan-permukaan kubus merupakan alas-alas limas, sehingga tinggi 

kubus sama dengan dua kali tinggi limas. 

Cermati
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Luas Permukaan dan Volume Bola3

Seutas tali dililitkan pada bola dengan jari-
jari 5 cm. Kemudian dibuka lilitan dan disusun 
melingkar menjadi sebuah lingkaran dengan 
jari-jari 10 cm, seperti ditunjukkan gambar di 
samping ini. 

1 Berapakah luas lingkaran dalam cm2?
Hitunglah luas permukaan bola dengan 
menggunakan hubungan antara jari-jari 
bola dan jari-jari lingkaran.

2

Luas Permukaan Bola

Luas permukaan bola berjari-jari r adalah L cm22, dengan rumus

   L = 4π r2

Hitunglah luas permukaan bola berjari-jari 4 cm.

Hitung luas permukaan bangun ruang yang diperoleh 
dengan memutar juring dengan jari-jari 3 cm dan sudut 
pusat 90°. Sekali putar dengan sumbu putar garis l, seperti 
ditunjukkan pada gambar di samping kanan. 3 cm

l

Luas Permukaan Bola

　π × (× (2r)2

= π ×  ×  2r ×  ×  2r

= 4π r2

　π ×  ×  2r ×  ×  2r

= 2 ×  ×  2 ×  ×  π ×  ×  r ×  r×  r

= 4πr2

Siswa dapat menghitung luas permukaan dan volume bola

PENTING

Tujuan

Secara umum, percobaan di atas menunjukkan bahwa permukaan bola dengan 
jari-jari r cm sama dengan luas lingkaran dengan jari-jari 2r cm. 
Jadi, jika jari-jari bola adalah r, maka luas permukaan bola adalah

Soal 1

Soal 2
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Volume Bola

Volume Bola

Volume bola berjari-jari r adalah V cm3, dengan rumus 

Hitunglah volume bola berjari-jari 4 cm.

Hitunglah volume bangun ruang di Soal 2 di halaman sebelumnya.

2r cm

r cm

 r2 ×  ×  r

= r × × r × × r

= r3

PENTING

Sebuah wadah A berbentuk setengah bola dengan jari-jari 5 cm. Wadah B 
berbentuk tabung dengan jari-jari alas 5 cm dan tinggi 10 cm. Ketika kita 
menuangkan air ke dalam wadah B menggunakan wadah A, tiga wadah 
A mengisi wadah B. Hitunglah volume setengah bola berdasarkan hasil 
percobaan ini.

Pada , kita dapat melihat bahwa volume setengah 
bola A adalah 

1
3  volume silinder B. Berdasarkan 

fakta tersebut, jika setengah bola memiliki jari-jari r 
cm, dan volume V cm3, maka kita dapat menghitung 
volumenya berdasarkan volume tabung berjari-jari r 
dan tinggi 2r, 

Soal 3

Soal 4

V = (π × r× r22 × 2r × × 2r ×         ) × 2  

   = 

   =        πr3

× 2 × 2 × × 2 × 2 × π × r× r22 × r      × r     

V    =        πr3

1
3

1
3

4
3

4
3

A

B 1 2 3
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Berdasarkan gambar 1 di halaman 213, perhatikan pernyataan berikut ini 
dan kaitkan dengan yang telah kita pelajari sejauh ini.

Mari Mencoba

Jika volume a  adalah 1, berapakah 
volume b  dan c ?
Bandingkanlah luas permukaan b  dan 
luas selimut c .

1

2

Kerucut dengan jari-jari alas 5 cm 
dan tinggi 10 cm.
Bola dengan jari-jari 5 cm.
Tabung dengan jari-jari alas 5 cm, 
tinggi 10 cm.

a

b

c

a b c

Mari Kita PPeriksa 33
Pengukuran Bangun Ruang

1 Hitunglah panjang tali busur juring 
dengan jari-jari 12 cm dan sudut 
pusat 240°. Hitung luas juring 
tersebut. 

Luas Permukaan 
Kerucut

［Hlm.217］

3
Volume Bangun 
Ruang

［Hlm.221］
［Hlm.222］

Tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tinggi 15 cm1

Hitunglah volume bangun ruang berikut 
ini.

S 2 Limas segi lima dengan luas alas 60 cm2 dan tinggi 8 cm2

4
Luas Permukaan 
dan Volume Bola

［Hlm.224］
［Hlm.225］

Hitung luas permukaan dan volume bola dengan jari-jari 6 cm.

S 1
S 3

S 1

S 8

2
Luas Permukaan 
Kerucut

［Hlm.219］

Hitung luas selimut, luas alas, dan luas 
permukaan kerucut di samping ini.

6

Ｏ
12 cm

240°

Ｏ

2 cm

4 cm

Ｏ'
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6 章 の

1 Isilah  dengan bilangan atau kata-kata yang tepat.

Bangun ruang yang tersusun atas bidang-bidang disebut .

Jika garis-garis tidak berpotongan pada ruang, dan mereka berada dalam satu 

bidang, maka mereka . Jika mereka tidak berada dalam satu bidang, 

maka mereka .

Rasio keliling dinyatakan dalam huruf Yunani . 

Panjang keliling lingkaran berjari-jari r cm adalah cm, dan luasnya 

adalah cm2.

1

2

3

2 Berdasarkan gambar prisma di samping ini, tentukan:

3 Proyeksi bangun ruang ditunjukkan di 
samping ini. 
Lengkapilah proyeksi 
dengan menambahkan 
garis-garis yang sesuai.

4 Tentukan luas permukaan dan volume bangun ruang di bawah ini.

1 2

1 Rusuk yang sejajar dengan sisi AD
Rusuk yang bersilangan dengan garis AD
Permukaan yang sejajar dengan permukaan 
ABC
Permukaan yang tegak lurus permukaan ABC

2

3

4

Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ａ

Ｅ

2 cm
5 cm

4 cm

7 cm

6 cm 6 cm

Proyeksi

Tampak 

depan

Tampak 

atas

Atas

Depan

Jawaban di hlm..289Bab 6 SSoal Ringkasan 
Gagasan Utama

4
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5 Sebuah bangun ruang dibentuk dengan memutar 
ΔABC sekali putar dengan sumbu putar garis AC, 
seperti ditunjukkan pada gambar di samping. 
Jawablah pertanyaan berikut ini.

2 Sebuah wadah menampung 1,8 liter cairan. Jika kita tuangkan air dari wadah 
tersebut ke wadah yang lain yang sebentuk, seperti ditunjukkan pada a  dan b

 berapa banyak air dalam wadah tersebut? Jelaskan caramu. 

1 Gambarlah sketsa bangun ruang tersebut.
Hitunglah volumenya.
Hitunglah luas selimut.

2

3

6

7

Gambar di samping kanan ini menunjukkan jaring-jaring kubus. Sebuah kubus 
dibentuk dari jaring-jaring tersebut. Tentukan:  

Tentukan luas permukaan da 
volume bangun ruang berikut.

1 Permukaan yang sejajar dengan 
permukaan P.
Permukaan yang sejajar dengan sisi  A.
Permukaan yang tegak lurus dengan 
rusuk AB.

2

3

1 Sebuah bangun ruang dibentuk oleh jaring-
jaring gambar di sebelah kanan ini. 

1 Gambarlah sketsa bangun ruang yang 
dibentuk.
Hitunglah jari-jari lingkaran O.2
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1 Olahan nasi yang disajikan dalam bentuk 
kerucut disertai lauk pauk disebut nasi 
tumpeng. Pada zaman dahulu, nasi tumpeng 
disajikan sebagai wujud syukur kepada Tuhan 
Yang  Maha Kuasa. Sekarang, nasi tumpeng 
disajikan dalam pesta atau acara-acara 
tertentu.  

1 Kita ingin menutup permukaan tumpeng 
dengan perkedel berbentuk bola-bola 
kecil. Hitunglah luas permukaan yang 
akan ditutup perkedel.

2 Kita potong tumpeng menjadi dua sehingga tingginya sama. Bagian atas 
diberikan pada lima orang secara merata. Jika sisanya kita-potong-potong 
secara merata, berapa orang yang mendapat bagian? 

30 cm

16 cm

34 cm

15 cm

15 cm

8 cm

16 cm

［Chef kue］

Pekerjaan Terkait

Penerapan Praktis

Sumber: jogja.co
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Piramida terbesar di Mesir adalah piramida Khufu. Piramida merupakan salah 
satu contoh limas. Ketika dibangun, bentuknya adalah piramida persegi dengan 
panjang rusuk alas 230 m dan tinggi 146 m. Empat permukaan miringnya 
tepat menghadap Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Hitunglah volume piramida 
tersebut. Bandingkan dengan Tokyo Dome yang volumenya 55.000 m3. 

1

2

Marilah kita gunakan rumus dan metode 
yang telah kita pelajari untuk menyelidiki 
volume dan luas permukaan benda-
benda di sekeliling kita. 

Buah melon pada gambar di samping 
ini tingginya 12 cm dan 16 cm.  Rasio 
tingginya adalah 3 : 4. Bagaimana rasio 
luas permukaan dan rasio volumenya? 
Anggaplah bahwa bentuk melon adalah 
bola. Selidikilah rasio-rasio tersebut.

Membandingkan Volume dan Membandingkan Volume dan 
Luas PermukaanLuas Permukaan

Piramida
Sumber: inet.detik.com

Tokyo Dome
Sumber: www.WorldStadiums.com

Melon
Sumber: Dokumen Puskurbuk



Dalam situasi bagaimana grafik-grafik 

berikut ini gunakan?

Bab 7
Data

Ketika meneliti 
data, maka kita 
gunakan grafik.
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