
 

 

 

LAMPIRAN 1 

LEMBAR VALIDASI MODUL MATEMATIKA 

UNTUK AHLI MATERI 

 

 

Judul Penelitian : Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Penyusun : Sari Meilani 

Pembimbing : Ellisia Kumalasari, M.Pd 

Instansi : FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan diadakannya penelitian “Pengembangan Modul Matematika pada 

Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama”, kami memohon 

kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap modul yang telah dibuat. Lembar validasi 

modul matematika untuk ahli materi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

terhadap modul yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut 

digunakan dalam pembelajaran matematika. Penilaian, komentar dan saran  yang Bapak/Ibu berikan 

akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan modul. Atas perhatian 

dan kesediaan untuk mengisi lembar validasi ini, kami ucapkan terima kasih. 

 

A. Petunjuk Pengisian 

 Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek [�] pada kolom yang sesuai dengan 

penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar validasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

Skor 1 : sangat tidak setuju 

Skor 2 : tidak setuju 

Skor 3 : setuju 

Skor 4 : sangat setuju 

  

Nama  :       

Profesi  :       

Instansi  :        
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B. Aspek Penilaian 

NO KRITERIA 
SKOR 

1 2 3 4 

Aspek Umum 

1 Tampilan umum menarik.     

2 Judul modul dibuat dengan singkat, padat, dan jelas.     

3 Judul modul menggambarkan isi.     

4 
Daftar isi memuat kerangka isi modul disertai dengan 

nomor halaman. 
    

5 Penyajian modul dilengkapi dengan glosarium.     

6 
Memiliki keunggulan dibanding media pembelajaran 

lain ataupun konvensional. 
    

7 Petunjuk penggunaan modul mudah dipahami.     

8 Tujuan pembelajaran sesuai dengan materi.     

9 
Gambar yang disajikan dalam modul dapat 

memperjelas materi. 
    

Materi 

10 Materi yang disajikan lengkap.     

11 Materi disajikan dengan sistematis.     

12 Materi sesuai dengan indikator pembelajaran.     

13 Menggunakan simbol matematika yang tepat.     

14 
Peta konsep yang disajikan sesuai dengan topik materi 

yang ada dalam modul. 
    

15 
Contoh soal dan pembahasan yang disajikan jelas dan 

mudah dipahami. 
    

16 Contoh soal sesuai dengan materi yang dibahas.     

17 
Terdapat latihan yang memungkinkan siswa untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan. 
    

18 
Penyajian modul dilengkapi dengan rangkuman 

materi. 
    

19 Soal uji kompetensi dalam modul dapat membantu 

siswa dalam mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi. 

    

20 Penyajian modul dilengkapi dengan tes evaluasi akhir.     
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NO KRITERIA 
SKOR 

1 2 3 4 

Bahasa 

21 Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif.     

22 
Pernyataan dan kalimat yang digunakan dalam modul 

mudah dipahami. 
    

23 
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan arti 

ganda. 
    

24 Penggunaan tanda baca dengan benar dan tepat.     

25 Huruf (font) yang digunakan jelas dan tepat.     

 

C. Pertanyaan Pendukung 

1. Aspek penyajian materi merupakan aspek yang penting dalam pengembangan modul. 

Penyajian materi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik pula bagi 

penggunanya. Menurut Anda, bagaimana penyajian materi dalam modul ini? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2. Menurut Anda apa kelebihan modul ini? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. Menurut Anda, apa kekurangan modul ini? Lalu bagaimana saran Anda untuk memperbaiki 

kekurangan tersebut? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4. Apakah modul ini layak digunakan sebagai bahan ajar matematika? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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D. Komentar dan Saran 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

E. Kesimpulan  

Modul pembelajaran ini dinyatakan*) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

*) Lingkari salah satu  

 Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. 

 

 

Ponorogo, ....................................... 2016 

Validator 

 

 

 

(..............................................................) 

NIP. 

 



 
LAMPIRAN 2 

LEMBAR VALIDASI MODUL MATEMATIKA 

UNTUK AHLI MEDIA 

 

 

Judul Penelitian : Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Penyusun : Sari Meilani 

Pembimbing : Ellisia Kumalasari, M.Pd 

Instansi : FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan diadakannya penelitian “Pengembangan Modul Matematika pada 

Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Menengah Pertama”, kami memohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap modul yang telah dibuat. Lembar validasi modul 

matematika untuk ahli media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu terhadap 

modul yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut digunakan 

pada pembelajaran matematika. Penilaian, komentar dan saran  yang Bapak/Ibu berikan akan 

digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan modul. Atas perhatian dan 

kesediaan untuk mengisi lembar validasi ini, kami ucapkan terima kasih. 

 

A. Petunjuk Pengisian 

 Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan 

penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalam lembar validasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

Skor 1 : sangat tidak setuju 

Skor 2 : tidak setuju 

Skor 3 : setuju 

Skor 4 : sangat setuju 

  

Nama  :       

Profesi  :       

Instansi  :       
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B. Aspek Penilaian 

NO KRITERIA 
SKOR 

1 2 3 4 

Aspek Umum 

1 Tampilan umum menarik.     

2 Judul modul dibuat dengan singkat dan jelas.     

3 Judul modul menggambarkan isi.     

4 
Daftar isi memuat kerangka isi modul disertai dengan 

nomor halaman. 
    

5 Penyajian modul dilengkapi dengan glosarium.     

6 
Memiliki keunggulan dibanding media pembelajaran 

lain ataupun dengan cara konvensional. 
    

7 Petunjuk penggunaan modul mudah dipahami.     

Media 

8 Kesatuan warna pada sampul menarik.     

9 Tata letak gambar dan tulisan pada sampul seimbang.     

10 Sampul modul menggambarkan isi/materi ajar.     

11 
Sampul yang digunakan dalam modul menarik dan 

edukatif. 
    

12 
Peta konsep yang disajikan sesuai dengan topik materi 

yang ada dalam modul. 
    

13 
Gambar yang disajikan tidak mengganggu tampilan 

materi dalam modul. 
    

14 

Gambar yang disajikan dalam modul memudahkan 

siswa dalam belajar dan membuat siswa dapat 

mengingat informasi yang disampaikan. 

    

15 
Kesatuan warna yang digunakan pada bagian uraian 

materi dalam modul harmonis. 
    

16 
Penggunaan kombinasi jenis huruf (font) tidak 

berlebihan. 
    

17 
Penggunaan variasi huruf (bold, italic, all capital) 

tidak berlebihan. 
    

18 
Tata letak unsur judul dan nomor halaman seimbang 

dengan tata letak isi. 
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NO KRITERIA 
SKOR 

1 2 3 4 

19 
Penempatan judul, subjudul dan keterangan gambar 

sudah sesuai. 
    

20 
Ukuran judul, subjudul dan keterangan gambar tidak 

mengganggu pemahaman. 
    

Bahasa 

21 Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif.     

22 
Kalimat yang digunakan dalam modul mudah 

dipahami. 
    

23 
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan arti 

ganda. 
    

24 Penggunaan tanda baca dengan benar dan tepat.     

25 Huruf (font) yang digunakan jelas dan tepat.     

 

C. Pertanyaan Pendukung 

1. Aspek penyajian tampilan/media merupakan aspek yang penting dalam pengembangan 

modul. Penyajian tampilan yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik pula bagi 

penggunanya. Menurut Anda, bagaimana penyajian tampilan/media dalam modul ini? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2. Menurut Anda apa kelebihan modul ini? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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3. Menurut Anda, apa kekurangan modul ini? Lalu bagaimana saran Anda untuk memperbaiki 

kekurangan tersebut? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4. Apakah modul ini layak digunakan sebagai bahan ajar matematika? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

D. Komentar dan Saran 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….... 

 

E. Kesimpulan  

Modul pembelajaran ini dinyatakan*) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

*) Lingkari salah satu  

 Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. 

 

Ponorogo, ...................................... 2016 

Validator 

 

 

 

(.............................................................) 

NIP. 

 



Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 3

LEMBAR PENGAMATAI\I PESERTA DIDIK TENTATIG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengatr Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Maternatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor 1 : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

Nama

Sekolah :

Siswa :

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambaryane disajrkan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11. I\{odul ini mcmbuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

t4. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

Saran:

Ponorogo,.. ...............2016

Peserta Didik
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LEMBAR VALIDASI MODUL MATEMATIKA

UNTUK AHLI MEDIA

Nama

Profesi

Instansi

: lnuHrbr,tgolt\, Frtoxr.t, t 1,gol.

: Doseu

Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari lvfeilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya penelitian "Pengembangan Modul Matematika pada

Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Menengah Pertama", kami memohon kesediaan

Bapak/lbu untuk memberikan penilaian terhadap modul yang telah dibuat. Lembar validasi modul

matematika untuk ahli media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu terhadap

modul yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut digunakan

pada pembelajaran matematika. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan

digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan modul. Atas perhatian dan

kesediaan untuk mengisi lembar validasi ini, kami ucapkan terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian

Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek (y') pada kolom yang sesuai dengan

penilaian BapakAbu untuk setiap butir dalam lembar validasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju



B. Aspek Penilaian

NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

Aspek Umum

1 Tampilan umummenmik.

2 Judul modul dibuat dengan singkat dan jelas. V
J Judul modul menggambarkan isi.

4
Daftar isi memuat kerangka isi modul disertai dengan

nomor halaman.
V

5 Penyajian modul dilengkapi dengan glosarium.

6
Memiliki keunggulan dibanding media pembelajaran

lain ataupun dengan cara konvensional.
t/

7 Petunjuk penggunaan modul mudah dipahami. \,/
lVledia

B Kesatuan wama pada sampul menarik.

9 Tata letak gambar dan tulisan pada sampul seimbang.

l0 Sampul modul menggambarkan isi/materi ajar.

11
Sampul yang digunakan dalam modul menarik dan

edukatif.

t2
Peta konsep yang disajikan sesuai dengan topik materi

yang ada dalam modul.

13
Garrbar yang disajikan tidak mengganggu tampilan

materi dalam modul.

t4

Gambar yang disajikan dalam modul memudahkan

siswa dalam belajar dan membuat siswa dapat

informasi yang disanrpaikan.

15
Kesatuan wama yang digunakan pada bagran uraian

materi dalam modui harmonis.

t6
Penggunaan kombinasi jenis huruf (font) tidak

berlebihan.

t7
Penggunaan variasi hwaf (bold, italic, all capital)

tidak berlebihan.

l8
Tate letak unsur judul dan nomor halaman seimbang

dengan tata letak isi.

t/



NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

19
Penempatan judul, subjudul dan keterangan garnbm

sudah sesuai.

20
Ukuranjudul, subjudul dan keterangan garnbar tidak

mengganggu pernatraman.

Bahasa

2t Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif.

22
Kalimat yang digunakan dalam modul mudah

dipahami.

23
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan arti

ganda.

24 Penggunaan tanda baca dengan benar dan tepat. v
25 Huruf (font) yang digunakanjelas dantepat.

C. Pertanyaan Pendukung

l. Aspek penyajian tampilan/media merupakan aspek yang penting dalam pengembangan

modul. Penyajian tampilan yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik pula bagi

penggunanya. Menurut And4 bagaimana penyajian tampilar/media dalam modul ini?

2. Menurut Anda apa kelebihan modul ini?



J. Menurut Anda, apa kekurangan modul ini? Lalu bagaimana saran Anda untuk memperbaiki

kekurangan tersebut?

D. Komentar dan Saran

E. Kesimpulan

Modul pembelaj aran ini dinyatakan*)

l. Layak digunakan tanpa revisi

Layak digunakan dengan revisi

3. Tidak layak digunakan

*) Lingkari salah satu

Demikian ltimbar validasi ini saya isi dengan sebenarnya tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Validator



Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 5

LEMBAR VALIDASI MODTiL MATEMATIKA

UNTUK AIILI MEDIA

Nama

h'ofesi

Instansi

. ANIK T\LC*ICAA, 9.7A

Atplq MATElulATlkA

: s^/r? f."lAt Av)l L 7oHo26z

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasad, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Denganhomu{

Sehubungan dengan diadakannya penelitian '?engembangan Modul Maternatika pada

Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Menengah Perhma'', kmri memohon kesediaan

BaliuiMbu Untuk membeiikan pedlaian terh:rdap modul yeng telah dibuat Lembar Validasi inodul

mdematika untuk ahli media ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/tbu dadap

modul yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut digunakan

pada pembelajaran matematika penilaias, komentar dan saran yang Bapalr/Ibu berikan akau

sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan modul. Atas pethatian dan

kesediaan untuk mengisi lembar validasi ini, kami ucapkan terima kasih.

A. Petunjuk Penglsian

Peflilaian iiri dilaikukan dengan riiemberikaii tnrida cek (y') piiau kolom yan$ sesuai dengan

penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir dalun lembar validasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor I : sangattidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju



B. Aspek Penilaian

NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

Aspek Umum

I Tampilan umum menarik.

2 Judul modul dibuat dengan singkat dan jelas.

J Judul modul menggambarkan isi.

4
Daftar isi memuat kerangka isi modul disertai dengan

nomorhalaman.
V

5 Penyajian modul dilengkapi dengan glosarium.

6
Memiliki keunggulan dibanding media pembelajaran

lain ataupun dengan cara konvensional.

,7
Petunjuk pengguna{m modul mudah dipahami. V

Media

8 Kesatuan wama pada sampul menarik. V
9 Tata letak gambar dan tulisan pada sampul seimbang.

10 Sampul modul menggambarkan isi/materi ajar.

ll
Sampul yang digunakan dalam modul menarik dan

edukatif.

t2
Peta konsep yang disajikan sesuai dengan topik materi

yang ada dalam modul.

13
Gambar yang elisajikan tidak mengganggu tampilan

matsri dalammodul.

l4

Gambar yang disajikan dalam modul memudahkan

siswa dalam belajar dan mernbuat siswa dapat

mengingat infonnasi yang disampaikan

l5
Kesatuan wama yang digunakan pada bagian uraian

materi dalam modul harmonis.

t6
Penggunaan kombinasi jenis hwfi (font) tidak

berlebihan.

t7
PenggUnaan variasi huiuf (bold, italic, all capital)

tidak berlebihan.

l8
Tata letak unsur judul dan nomor halaman seimbang

dengantata letak tsi.



NO KRITERIA
SKOR

1 2 3 4

t9
Penempatan judul, subjudul dan keterangan gambar

sudah sesuai.

20
llkuiari judul, Subjudul daf kctenuigan gambar titlak

mengganggu pemahaman.

Bahasa

2t Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif.

22
Kalimat yang digunakan dalam modul mudah

dipahami.

23
Ifutimat yang digunakan tidak menimbulkan arti

ganda

24 Penggunaan tanda baca dengan benar dan tepat.

25 Huruf (font) yang digunakan jelas dan tepat.

Pertanyean Pendukung

l. Aspek penyajian tampilan/media merupakan aspek yang penting dalam pengembangan

modul. Penyajian tampilan yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik pula bagi

ian tampilan/media dalam modul ini?

dtLa n fndul movrludqhb rl

: d"'- .. *tii.*t:.qi*;: :: ii.r"
Menwut Anda apa kelebihgp modul ini?, . r

..ryd,ffi!!.!:y;"""_qi'q .. ._{t!ty....,.tu!f.W,.. srr,.r'



4.

Komentar dan Saran

E. Kesimpulan

Modul pembelaj aran ini dinyatakan*)

@ uyalr.digunakan tanpa revisi

() tavakdigunakan dangan revisi

3. Tidak layak digunakan

+) Lingkari salah satu

Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Ponorogo, ... 39... :..... 2.......1...... zorc

Validator
t,

'l 'frJ)J'Gi--
( AIfl 111!9|*2tH
NrP. Alttttt 20601 2 o t7

i atenqkah lnth*ya

.".il tuY,: hlik , 
'( 

t iii.',ri: : ::: :



LAMPIRAN 6

LEMBAR vALIDASI MODUL MATEMATIKA

UNTUK AHLI MATERI

. AArIK fusLtatct*A , S.?d"

, GUW N\A\Z/\ATIV4
. gn? rqa,*efl r PoNowo

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sad Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikm Matematika Universitas Muharnmadiyah Ponorogo

Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

Dengan honnat,

Sehubungan dengan diadakannya penelitim '?e'ngembangan Modul Mdematika pada

Md€ri Bangun Ruang Sisi Datar untuk Siswa Sekolah Menengah Pertxtd', kami memohon

kesediaan Bapaldlbu untuk mcniberikan penilaian terhadap modul yang telfi dibirat. Lembar validasi

modpt matematika untuk ahli materi ini dimaksudkan untuk mengetatrui pendapat Bapalllbu

teftadap modul yang dikembangkan, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut

digunakan dalam peurbelajaran maternatika Penilaiaq ksmentar dan saran yang Bmakfibu bedk{r

akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan modul. Atas perhatian

dan kesediaan untuk mengisi lembar validasi ini, kami ucapkan terima kasih.

A- PetunJuk Pengisian

Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek lv I pdakolom yang sesuai dagan

penilaian BapaMlbu untuk setiap butir dalam lembar validasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor3 : setuju

Skor4: sangatsetuju



B. Aspek Penilaian

NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

AspekUmum

I Tampilan umum menarik. l-/
2 Judul modul dibuat dengan singkat, padat, danjelas. L-/

J Judul modul menggambarkan isi.

4
Daftff isi memuat kerangka isi modul disertai dengan

nomorhalaman. V
5 Penyajian modul dilengkapi dengan glosarium. V
6

Memiliki keunggulan dibanding media pembelajarm

lain ataupun konvensional. V

7 Petunjuk penggunaan modul mudah dipahami. t/
8 Tujuan pembelajaran sesuai dengan materi.

9
Garrbm yang disajikan dalarn modul dapat

memperjelas materi.

Materi

10 Materi yang disajikan lengkap. l-/
ll Materi disajikan dengan sistematis. V
t2 Materi sesuai dengan indikator pembelajaran. \-/
l3 Menggunakan simbol matematika yang tepat. v
t4

Peta konsep yang disajikan sesuai dengan topik rnateri

yang ada dalam modul. \-/

15
Contoh soal dan pembahasan yang disajikan jelas dan

mudah dipahami.
l-/

16 Contoh soal sesuai dengan materi yang dibahas. t-,'

t7
Terdapat latihan yang memungkinkan siswa untuk

manguasai kompetensi yang diharapkan.
V

18
Penyajian modul dilemgkapi dengan rangkuman

materi. l,/
t9 Soal uji kompetersi dalari modul dapat membantu

siswa dalam mengetaliui tingkA pemahamtm terhadap

materi.
\./

20 Penyajian modul dilengkapi dengan tes evaluasi akhir. V



NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

Bahasa

21 Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif.

22
Pernyataan dan kalimat yang digunakan dalam modul

mudah dipahami.
,-/

23
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan arti

ganda.
l-/

24 Penggunaan tanda baca dengan benar dan tepat. l-/
25 Hurruf (font) yang digunakan jelas dan tepat. v

Pertanyaan Pendukung

l. Aspek penyajian materi merupakan aspek yang penting dalam pengembangan modul.

Penyajian mated yang bidk akan menghasilkan pemaharhan yang baik Fula bagi

pEnggrmsnya" Mentrnrt Anda, bagaimanapenyajian materi dalam modul ini?

' 4r"rt" Crr' ;A; gerf"' 
' rYin'j;; dr i:;;;;;'

..i..!,trr.....t 
v-............. 

!-!.;..:....:.;....t............

2. Menurut Anda apa kelebihan modul ini?

rn^od&(. d/'

3. Menurut Anda, apa kekurangan modul ini? Lalu bagaimana saran Anda untuk mernperbaiki

kelorrangm tersebut?

C.

4. Apakah modul ini layak digunakan sebagai bahan ajar matematika?

"""""':""
lglal,+'

' ' ' ' ' ' t' ' ' ' ' ' ' ' '



D. Komentar dan Saran

E. Kesimpulan

Modul pembelajaran ini dinyatakan*)

l. Layak digunakan tanpa revisi

O uv^udigunakan dengan revisi

3. Tidak layak digunakan

*) Lingkari salah satu

Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenamy4 tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

ponorogo, . !..?.......... *....1............... zo rc

NrP. lx'tttttt ?poB)t ZolT
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LAMPIRAN 7

LEMBAR VALIDASI MODUL MATEMATIKA

T]NTUK AHLI MATERI

Nama

Profesi

Instansi

xluPLtL lntOAJATl . s.PJ
6ueu rnATtNt Ank A
gw4 xt / tsera 4a4tL/

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan hormal,

Sehubungan dengan diadakannya penelitian '?engembangar Modul Matematika pada

Materi Bangun Ruang Sisi Da1ar untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama'', kami memohon

kesediaan Bapalc/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap modul yang telatr dibuat. Lembar validasi

modul matemdika untuk atrli mateti ini dimalcsudkan untuk mengetatrui pendapat Bapak/Ibu

terhadap modul yang dikembangkan, i"trioggu dapat diketahui layak atau tidaknya modul tersebut

digunakan dalarn pembelajaran matematika Penilaian, komentar dan saran yang Bapalc/Ibu DErikan

akan digunakan sebagai indikator kualitas dan pertimbangan untuk perbaikan modul. Atas perhatian

dan kesediaan untuk mengisi lembar validasi ini, kami ucapkan terima kasih.

A. Petuqiuk Pengisian

Pelrilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda cek I v ] pada kolom yang sesuai dengan

perrilaian Bapalc/Ibu untuk setiap butir dalam lembar validasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju



B. Aspek Penilaian

NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

AspekUmum

1 Tampilan umum menarik.

2 Judul modul dibuat dengan singkat, padat, danjelas.

J Judul modul menggambarkan isi.

4
Daftar isi memuat kerangka isi modul disertai dengan

nomor halarnan.

5 Penyajian modul dilengkapi dengan glosarium.

6
Memiliki keunggulan dibanding media pembelajaran

lain ataupun konvensional. V
7 Petunjuk penggunaan modul mudah dipahami.

8 Tujuan pembelajaran sesuai dengan materi. V
9

Gambar yang disajikan dalam modul dapat

mempedelas materi.
V

Materi

l0 Materi yang disajikan lengkap.

1l Materi disajikan dengan sistematis.

t2 Materi sesuai dengan indikator pembelajaran.

l3 Menggunakan simbol matematika yang tepat. V
t4

Petakonsep yang disajikan sesuai dengan topik materi

yangadadalam modul.

15
Contoh soal dan pembahasan yang disajikan jelas dan

mudah dipahami.

16 Contoh soal sesuai dengan materi yang dibahas.

t7
Terdapat latihan yang memungkinkan siswa untuk

menguasai kompetensi yang diharapkan.

18
Penyajian modul dilengkapi dengan rangkuman

materi.

t9 Soal uji kompetensi dalam modul dapat membantu

siswa dalam mengetatrui tingkat pemaharnan terhadap

mileri.

20 Penyajian modul dilengkapi dengantes evaluasi akhir.



NO KRITERIA
SKOR

I 2 3 4

Bahasa

2t Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif. /
')',

Pemyataan dan kalimat yang digunakan dalam modul

mudatr dipatrami.

23
Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan arti

ganda.

24 Penggunaan tanda baca dengan benar dan tepat.

25 Huruf (font) yang digunakan jelas dan tepat.

Pertanyaan Pendukung

1 Aspek penyajian materi merupakan aspek yang penting dalam pengembangan modul.

Penyajian materi yang baik akan menghasilkan pematraman yang baik pula bagi

Menurut Anda apa kelebihan modul ini?

3. Menurut And4 apa kekurangan modul ini? Lalu bagaimana saran Anda untuk memperbaiki

.r.+r.*l ... .ei.i L:.:],{r.i. .....fl:I:.I r.i{n.i.r
, J . .: . "'."":,' ,'' "j'""' " 

,: :
inr*fayak ciigunaka sebagai bahan ajar matematika?

;4*( 9r' Yt^.rCl

C.

4.



D. Komentar dan Saran

E. Kesimpulan

Modul pembelajaran ini dinyatakan*)

l. Layak digunakan tanpa revisi

2. Layak digunakan dengan revisi

3. Tidak layak digunakan

*) Lingkari salah satu

Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenarny4 tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

ponorogo, ....L9.....:..... ?.....1.......... zo rc

rI r-"..t.t.1.1. ..i.i..11..*.........lE cl rl {: lrrr
...t1 ..!.1i
L-dl €r.4i

e

(N *tkt.{= }1t p N r.:!.!, !' pI

NrP. l,97O05tr- la6loI 2ol3
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LEMBAR PENGAMATAII PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa :

NII{lKelas :

Sekolah :

Dtqh Aqu Pmdrtq
tl- /Vitt^

Cne tvtoronp _f Poryqqo

\

LAMPIRAN 8

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pen<iidikan Matem atika Universitas Muh amm aciiyah Pono rogo

Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

instansi

Petunjuk: Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

I Saya sangat tertarik menggunakan modul ini. V
2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

J.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.
V

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajm tahap demi

tahap dengan mudah.

V



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11. Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

t4. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

\,/

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

ponorogo,.. .??...T.9?.Y.L......... r0, u
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 9

LEMBAR PENGAMATAII PESERTA DIDIK TENTAIYG
PEII^YAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIM/Kolas

Sekolah

DrAru e ko ADt €APu-Tkl
O5/EA

: b rqP Ytrt2PlF 1 ?orvoqohO

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Sis*a Sekolah Menengah Pertarna

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan nrodul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca. t/
3.

Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar. t/

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahanri.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Larnbang ata:u symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami. r/

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis. w
8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah. w



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain. \,/
10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini

sudah sesuai dengan materi.
,/

11 Modul ini membuat saya lebih rajin belajar. 1,/
12. Modul ini mernbantu saya dalam memahami

materi. t/
13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi. l,/
14. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi. t/
15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi. t/

Saran:

ponorogo,.. ....'l?....:.......?..... :........ zo rc

D^-#^ ni,l:I.MglLO UtUlN
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LAMPIRAN 10

LEMBAR PENGAMATA}I PESERTA DIDIK TENTATIG
PEI\-YAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIM/Kolas

Sekolah

: FIRDAUSI NURIL FAU2IJAH

:S

Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangattidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4: sangatsetuju

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas M uhammadiyah Ponorogo

No Aspek yang dinilai
Skor

I ) 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
llustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

il. Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

sayamemahami materi.

14. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

J

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

Saran:

ponoro go, .. ..?.?.....'-.....?....:...... zo rc

Peserta Didik
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 11

LEMBAR PENGANIA*TAIY PESERTA DIDIK TENTAFTG
PEhI'YAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIM/Kelas

Sekolah

: IMBoATUS SHoLIFH'1H PkHM,+DHANI

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pefiama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk: Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

I Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5,
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dioahami.

6.
Lambang ar"au sy,mbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat meryikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11. Modul ini membuat saya lebih rajir belajar.

t2. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

t4. Tes uji kompetensi <Ialam modul ini dapat saya

gunakan unfuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

Saran:

r1 o
Ponorogo... ...:. :.............1.....1.... z0 I 0

D^-^+^ n:-l:1.I LSLI 1A UIUIN
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

instansi

LAMPIRAN 12

LEMBAR PENGAMATANT PESERTA DIDIK TENTAIIG
PEI\TYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIMAklas

Sekolatr

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meiiani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk: Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : sehrju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

1 2 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan modul ini. V
2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atalu sy'mbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami. ,/

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tatrap dengan mudah.
(

\r1,,1$'Clt f \ {--0



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11lt Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

sayamemahami materi.

14. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

Saran:
'-._-

4L
Ponorogo,.. .,: /.,,,. 

=.
Peserta Didik
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LAMPIRAN 13

LEMBAR PENGAMATANI PESERTA DIDIK TENTANG
PEI\TYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIM/Kelas

Sekolah

: A*rdika ?rrolorrna

: o) /vttr fr

: SMp lqf, nRtF ( PoNDRoOO

Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangattidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

Pengembangan Modut Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Sis*a Sekolatr Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematfta Universitas Muhammadiyah Ponorogo

No Aspek yang dinilai
Skor

I ) 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan rnodul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilushasi gambar,vang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Larnbang ataa symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11 Modul ini msmbuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

t3. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

14. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

ponoro go, . . .. .1.?. . . L9 .1.1.u..?.1.. . ..... z o rc
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 14

LEMBAR PENGAMATA}I PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama siswa ' ACHAm Qosvro fFtg.tJ.

NIM/Kelas t I A
Sekolah : sMP MA'AQ\F l-?orugRoco

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meiiani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk: Centanglah I v I salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

1. Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambar.vang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

talrap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11lt Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi,

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

t4. T'es uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan unfuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.
J

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk mematrami

materi.

Saran:

ponorogo,...:?....T.TY.1.Y.?..i.'.....20rc
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 15

LEMBAR PENGAMATA}I PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIA}I MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa 'Tarrj Pee"to N"q Plnl)f

NINUKelas

Sekolah

cb
. \.'lP t-{fi'4lztl I 6bnt,royg ,

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

I Saya sangat tertarik menggunakan rnodul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya oahami.

(

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami. v

6.
I-ambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis. {
8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah. V



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

l1 V
12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.
(

t4. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pernahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi. '(

saran: ^ ^,6 +
f,'orur r r o)n rrrc d"\ ,n, f"r, F rrqn o)
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Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.



Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

instansi

LAMPIRAN 16

LEMBAR PENGAMATAI\I PESERTA DIDIK TENTAI[G
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa , e hA /VCt

NIM/Kelas

Sekolah

VfitA

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ell isia Kumalasari, M.Pd

FKIP Penciidikan Matematika Universitas Muhammaciiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor 1 : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

I Saya sangat tertarik menggunakan rnodul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar. /

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya oahami. /

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang ar,au symbc! yang digunakan Calam

modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap derni

tahap dengan mudah. /



9.
Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10.
Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11 Modul ini membuat saya lebih rajin belajar

12.
Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13.
Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi. \/

14.

Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

/

15.

Pertanyaan dalam tes uji kompetensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

ponorogo,. . *.2 . .f.gh*t .Q [i.zora

Peserta Didik
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LAMPIRAN 17

LEMBAR PENGAMATAN PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

,l/\uHNama Siswa

NIIv[/Kelas

Sekolah

CHIF

, EAP MnrB P rF 7 PouoRog6

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meiiani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammaciiyah Ponorogo

Petunjuk: Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I .,
3 4

1. Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi giilnbar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya nahami.

5.
Kalimatyang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tatrap dengan mudah,



9.
Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10.
Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

V
11 Modul ini membuat saya lebih rajin beiajar

12.
Modul ini membantu saya dalam memahami

materi. \/

t3. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

sayamemahami materi.

14.

Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.
V

15.

Pertanyaan dalam tes uji kompetensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

Ponorogo,. . .2.?. ..f.*Y.::. . . ..zotl

Peserta Didik
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 18

LEMBAR PENGAMATAIi PESERTA DIDIK TENTA1YG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIM/Kelas

Sekolah

Aprttianlo lsaq

MnnRtt I Fd

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakau

Keterangan Nilai:
Skor I : sangattidaksetuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I ) 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan modul ini. \/
2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah sayabaca.

3.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar. \/

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

(

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.



-t

9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong
saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain. v

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11 Modul ini membuat saya lebih rajin belajar. J
12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi. /
13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

14. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan
pemahaman terhadap materi.

,c
15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.
/

.'1
?
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

instansi

LAMPIRAN 19

LEMBAR PENGAMATAII PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAI\ MODUL PEMBELAJARAN

Ir /Vut- A

lr.ae l4A'A\tF 1 ?ONOaO60

Pengembangan Modut MaGmatika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolatr Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyatr Ponorogo

Petur{uk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor 1 : sangat tidak setuju ,

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

1. Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
llustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.

Nama Siswa

NIM/Kelas

Sekolah



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11 Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

T2, Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

14. Tes uji kompetensi daiam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

.d','...V.e,liavayarwdrlliran ..PnM,,. .s..etro.r .

i lrLxl . . . Ia.M r0ma n ...ca4QK.unA.4 n." .wdl.avr vn. . . . . . . . . . .
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Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

LAMPIRAN 20

LEMBAR PENGAMATAI\I PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIIv{/Kelas

Sekotah

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolatr Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muharrmadiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] sala]r satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangattidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

No Aspek yang dinilai
Skor

I 2 3 4

I Saya sangat tertarik menggunakan rnodul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

3.
Ilustrasi gambar,vang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atausymbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahapdengan mudah. ,/



-

9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11 Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membanfu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

14. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

pono.ogo,.?3.... ES0Wll. j........ r0 t u

D-^-a^ I-ri-lil.|.LlLd utull\



LAMPIRAN 21

LEMBAR PENGA]VIATAN PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa

NIM/Kelas

Sekolah
' 
9t4P I"lAARrr 1 DoUoRo60

Judul Penelitian

Penyusun

Pembimbing

Instansi

Skor 1

Skor 2

Skor 3

Skor 4

sangat tidak setuju

tidak setuju

setuju

sangat setuju

Pengembangan Modul Maternatika pada MaGri Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Petunjuk Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:

No Aspekyang dinilai
Skor

I 2 3 4

1 Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca.

Ilustrasi g4mbar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dipahami.

6.
Lambang atan symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tatrap demi

tatrap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

1l
II Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

12. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi.

14. Tes uji kompetensi clalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan
pemahaman terhadap materi.

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

ponorogofl .l.. fS.h. Ltl 9!. )....... zo rc
D^--*^ T\:l:l-
-t ESEI L4 UILIIA



LAMPIRAN 22

LEMBAR PENGAMATAII PESERTA DIDIK TENTANG
PENYAJIAN MODUL PEMBELAJARAN

Nama Siswa , QrfiN fi( MIUI4 rl [/n'Ba.t
NIIWKelas ,Be -eW)
sekolah ,sAP-Ml*Rtt t Po

Petunjuk: Centanglah I v ] salah satu nilai pada baris yang disediakan

Keterangan Nilai:
Skor I : sangat tidak setuju

Skor2:tidaksetuju

Skor 3 : setuju

Skor4:sangatsetuju

Pengembangan Modul Matematika pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar

untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama

Sari Meilani

Ellisia Kumalasari, M.Pd

FKIP Pendidikan Matematika Un iversitas Muhammadiyah Ponorogo

No Aspek yang dinilai
Skor

I ) 3 4

I Saya sangat tertarik menggunakan modul ini.

2. Teks atau tulisan pada modul ini mudah saya baca. r/

J.
Ilustrasi gambar yang disajikan dalam modul ini
membantu saya dalam belaiar.

4.
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini
mudah saya pahami.

5.
Kalimat yang digunakan dalam modul ini mudah
dioahami.

6.
Lambang atau symbol yang digunakan dalam
modul ini mudah saya pahami.

7. Materi dalam modul pembelajaran disajikan

secara berurutan atau sistematis.

8. Saya dapat mengikuti kegiatan belajar tahap demi

tahap dengan mudah.



9. Penyajian materi dalam modul ini mendorong

saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain.

10. Contoh soal yang digunakan dalam modul ini
sudah sesuai dengan materi.

11 Modul ini membuat saya lebih rajin belajar.

t2. Modul ini membantu saya dalam memahami

materi.

13. Rangkuman materi dalam modul ini memudahkan

saya memahami materi. J
t4. Tes uji kompetensi dalam modul ini dapat saya

gunakan untuk mengukur kemampuan

pemahaman terhadap materi.
J

15. Pertanyaan dalam tes uji kompentensi akhir yang

diajukan dapat memotivasi untuk memahami

materi.

Pooo.ogo, 3,2 .f*mri.......... zot6

Pescrta Didik
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penyusun masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan modul Matematika ini 

tepat pada waktunya. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan modul ini. 

 

Melalui modul ini penyusun menyajikan pembelajaran matematika yang menarik 

perhatian siswa sehingga siswa dapat tertarik memahami materi dengan mudah. 

 

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan modul masih banyak kekurangan baik 

isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dalam penyempurnaan modul ini. Semoga dengan selesainya modul ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

 

 

Ponorogo, Februari 2016 

 

 

Sari Meilani 
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Pernahkah kalian mengamati benda disekeliling kalian? Coba perhatikan adakah 

benda yang berbentuk kubus atau prisma? 

Dalam modul ini kalian akan mempelajari bangun ruang sisi datar. Dengan 

mempelajari materi ini nantinya kalian akan paham bagaimana menghitung benda-benda 

yang berbentuk bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas yang ada di 

lingkungan sekitar kalian. 

 

PETA KONSEP 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

PENGERTIAN 

UNSUR-UNSUR 

JARING-JARING 

LUAS PERMUKAAN 

VOLUME 

KUBUS  LIMAS 
 

BALOK PRISMA 
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A. Deskripsi Singkat 

Modul ini disusun untuk siswa SMP/MTs dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Modul ini disusun guna keperluan pengayaan materi kelas VIII 

mengenai materi bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). Dengan 

adanya modul ini siswa diharapkan mampu menguasai materi dan mampu menghitung 

benda-benda disekitar yang berhubungan dengan bangun ruang sisi datar dan mampu 

menerapkan pada kehidupan sehari-hari. 

 

B. Petunjuk Penggunaan Modul 

Sebelum memulai belajar menggunakan modul ini, perhatikan dan cermati 

petunjuk di bawah ini: 

1. Baca dan pahami setiap perintah yang terdapat dalam modul 

2. Pahami uraian materi yang disajikan dalam modul 

3. Kerjakan setiap latihan soal dengan baik dan sungguh-sungguh 

4. Tanyakan pada teman atau guru jika terdapat materi yang kalian tidak pahami 
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PEMETAAN SK DAN KD 
Berikut ini penjabaran Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

terbuat pada kurikulum 2006: 

 

Standar Kompetensi (SK) Kompetensi Dasar (KD) 

 

5. Memahami sifat-sifat kubus, 

balok, prisma, limas dan bagian-

bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, 

balok, prisma, dan limas serta 

bagian-bagiannya. 

 

5. Memahami sifat-sifat kubus, 

balok, prisma, limas dan bagian-

bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma, dan limas. 

 

5. Memahami sifat-sifat kubus, 

balok, prisma, limas dan bagian-

bagiannya, serta menentukan 

ukurannya 

 

5.3 Menghitung luas permukaan dan 

volume kubus, balok, prisma dan 

limas. 

INDIKATOR 

1. Menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma dan limas: rusuk, bidang sisi, 

diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. 

2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

3. Menemukan rumus luas permukaan kubus, balok, prisma tegak dan limas. 

4. Menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma dan limas.  

5. Menentukan rumus volume kubus, balok, prisma dan limas.  

6. Menghitung volume kubus, balok prisma dan limas.   
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BANGUN RUANG SISI DATAR 

 

 

 

 

 

 

Di kelas VII kalian telah mempelajari konsep bangun datar di antaranya persegi, persegi panjang dan 

segitiga. Konsep pada bangun datar yang telah kalian pelajari akan berguna pada pembahasan kali 

ini, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas). Ketika mempelajari 

bangun ruang sisi datar kita akan berhubungan dengan bangun datar.  

Perhatikan gambar di atas! Rubik dan rumah adat berbentuk bangun ruang yang mempunyai sisi 

bidang datar. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian sering melihat benda-benda yang 

berbentuk bangun ruang yang mempunyai sisi bidang datar.  

Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar (bukan sisi 

lengkung). 

Coba kalian cari benda lain yang berbentuk bangun ruang sisi datar! 

Untuk lebih memahami tentang bangun sisi datar, pelajarilah modul ini dengan seksama. 

 

Sebelum mempelajari materi ini, kerjakan soal-soal berikut. 

1. Hitunglah : 

a. 7,1 � 5,9 � 4,8 

b. 2
7 � 4� � 2
5 � 3� � 2
6 � 8� 

c. √6� � 8� 

 

2. Diketahui sebuah segitiga memiliki panjang alas 18 �� dan tinggi 12 ��. Tentukan luas segitiga 

tersebut. 

  

3. Hitunglah luas kedua bangun berikut. 

a.       b.  

 

5 �� 

4 �� 
3 �� 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

BANGUN RUANG KUBUS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Pengertian  dan Unsur-unsur Kubus 
 

Pernahkah kalian melihat rubik? Rubik merupakan salah satu alat permainan 

yang berbentuk kubus. Rubik tersebut apabila dimodelkan akan terlihat 

seperti pada gambar 1.2.  

Coba kalian perhatikan gambar 1.2 secara seksama. Gambar tersebut 

menunjukkan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berbentuk 

persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Bangun ruang seperti 

itu dinamakan kubus.  

Penamaan kubus disesuaikan dengan sisi alas dan sisi atas. Jika sisi alas kubus 

ABCD, dan sisi atas kubus EFGH, maka kubus tersebut dinamakan kubus 

ABCD.EFGH. 

  

Kalian telah mengenal bangun ruang berbentuk kubus. Dalam bangun ruang 

kubus terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 

a. Sisi/Bidang  

Coba kalian perhatikan daerah yang diarsir pada gambar 1.3, yaitu ����. 

���� merupakan salah satu sisi dari kubus ����. ���	. Tahukah kalian apa 

bentuk sebenarnya dari ����? Dapatkah kalian menyebutkan sisi yang lain ? 

Berapakah banyak sisi kubus semuannya ? 

b. Rusuk 

Perhatikan gambar 1.4, yaitu garis ��. Garis �� merupakan Pertemuan dua sisi 

pada bangun datar yang tampak sebagai ruas garis disebut rusuk. Jadi, garis �� 

merupakan rusuk kubus ����. ���	. Dapatkah kalian menyebutkan rusuk 

lain yang sejajar dengan �� ? Cobalah kalian sebutkan pasangan rusuk sejajar 

yang lain. Berapa banyak rusuk kubus semuannya yang kalian temukan ?  

c. Titik Sudut 

Perhatikan gambar 1.5, misalnya titik �. Titik � merupakan tempat pertemuan 

rusuk ��, ��, dan ��. Titik � merupakan titik sudut kubus ����. ���	. 

Cobalah kalian sebutkan titik sudut yang lain. Berapa banyak titik pada kubus ?  
 

Mengenal Bangun Ruang Kubus 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat kubus dan bagian-bagiannya serta menentukan     

   Ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Mengidentifikasi sifat-sifat kubus. 

Indikator  : Menyebutkan unsur-unsur kubus. 

Tujuan : 1. Siswa dapat mengenal bangun ruang kubus. 

   2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kubus. 

 

Gambar 1.2 Kubus ABCD.EFGH 

Gambar 1.1 rubik 

Gambar 1.3 Sisi Kubus 

Gambar 1.4 Rusuk Kubus 

Gambar 1.5 Titik sudut Kubus 
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1. Cobalah kalian simpulkan pengertian sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. 

2. Apakah sisi-sisi pada kubus kongruen? 
  

 

  

1. Perhatikanlah  

kubus ����. ���	. 

Sebutkan rusuk, titik 

sudut, dan sisi dari 

kubus tersebut. 
 

2.  Perhatikan kubus 


��. ����. 

a. Tentukanlah 

rusuk-rusuk yang 

sejajar dengan 


�, 
�, dan 
. 

  

b. Tentukanlah sisi-sisi yang sejajar dengan 

(i) 
��, (ii) 
��, (iii) 
���. 

3. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 

Tentukanlah banyaknya titik sudut, rusuk, dan 

sisi. 

 

 

d. Diagonal Sisi 

Perhatikan gambar 1.6, garis �� yang terdapat pada sisi 
���. Garis �� 

menghubungkan titik sudut � dan �. Garis �� dinamakan diagonal sisi 

kubus 
��. ����. Setiap sisi pada kubus memiliki 2 diagonal sisi. Agar 

kalian lebih memahami diagonal sisi kubus, lengkapilah tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Sisi dan Diagonal Sisi Kubus ABCD.EFGH 

NAMA SISI KUBUS NAMA DIAGONAL SISI 

���� … 

���� … 

���� … 

���� … 

���� … 

���� … 

Berapakah banyak diagonal sisi kubus ? Apakah yang dapat kalian simpulkan 

mengenai pengertian diagonal sisi kubus ?  

Panjang diagonal sisi 

Jika sisi 
��� pada gambar 1.6 kita lepas dari kubusnya maka akan tampak 

seperti pada gambar 1.7. 

Mari kita cari panjang diagonal sisi kubus. 

Telah kita ketahui dari bagian sebelumnya bahwa sisi kubus berbentuk 

persegi. Jadi, 
��� berbentuk persegi. Kita misalkan panjang 
� � 
� �
�  !. Dengan menggunakan rumus Pythagoras akan kita peroleh 

��" � 
�" # 
�" 

��" � �" # �" 

��" � 2�" 

��" � %2�" � �√2 

Gambar 1.6 Diagonal Sisi 

Kubus 

Gambar 1.7 Panjang Diagonal 

Sisi Kubus 

Jika panjang rusuk suatu 

kubus adalah � cm maka 

panjang diagonal sisi kubus 

tersebut adalah �√2 cm. 



 

 

4 

 

f. Bidang Diagonal  

Perhatikan daerah yang diarsir pada kubus gambar 1.8 yaitu bidang ����. 

Bidang ���� dibatasi oleh dua rusuk kubus (�� dan ��) dan dua 

diagonal sisi kubus (�� dan ��). Bidang yang demikian dinamakan bidang 

diagonal kubus. Coba kalian sebutkan dan gambarkan bidang diagonal 

kubus ����. �	�� yang lain. Berapa banyak bidang diagonal kubus yang 

kalian peroleh ? 

Dari gambar 1.8 kita peroleh bahwa : 

�� � rusuk kubus 

�� � diagonal sisi kubus 

Jadi, ���� berbentuk persegi panjang. 

Misalkan panjang �� �  cm, maka �� � √2 cm sehingga kita peroleh 

����� � �� � �� 

����� �  � √2 

����� � �√2 

Jadi, luas ���� adalah �√2 cm�. 
 

g. Diagonal Ruang 

Perhatikan garis �	 pada gambar 1.10. Garis �	 berada di dalam ruang 

kubus ����. �	��. Garis yang demikian diamakan diagonal ruang kubus. 

Jadi, garis �	 merupakan diagonal ruang kubus ����. �	��. 

Coba kalian sebutkan dan gambarkan diagonal ruang kubus ����. �	�� 

yang lain. Berapa banyak diagonal ruang yang kalian temukan ?. 
 

 

  

1.  Perhatikan kubus ����. �	��. Jika 

dibuat bidang diagonal ���� dan ���� 

maka tentukanlah: 

 

 

 

 

 
  

a. Luas kedua bidang diagonal tersebut 

dan sebutkan garis yang menjadi 

perpotongan antara dua bidang 

diagonal tersebut. 

  

b. Panjang garis potong kedua bidang 

diagonal tersebut. 

2. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Pada kubus ����. �	��, garis �� 

merupakan garis potong antara dua bidang 

diagonal. Sebutkanlah kedua bidang diagonal 

tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Bidang Diagonal 

Kubus 

�√� cm 

� cm 

Gambar 1.9 Luas bidang Kubus 

 

Gambar 1.10 Diagonal Ruang 

Kubus 

2 

10√2 cm 
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2. Menggambar Kubus 

Kamu telah memahami pengertian dan unsur-unsur kubus. Sekarang, bagaimana cara menggambarnya? 

Menggambar bangun ruang khususnya kubus, lebih mudah dilakukan pada kertas berpetak. Adapaun 

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.  

 

 

  

  

 

 

� Gambarlah sebuah persegi, misalkan persegi ABFE yang berperan sebagai sisi depan. Bidang ABFE 

disebut sebagai bidang frontal, artinya bidang yang dibuat sesuai dengan bentuk sebenarnya. Coba 

perhatikan Gambar 1.11 (a). 

� Langkah selanjutnya, buatlah ruas garis yang sejajar dan sama panjang dari setiap sudut persegi 

yang telah dibuat sebelumnya. Panjang ruas-ruas garis tersebut kurang lebih setengah dari panjang 

sisi persegi dengan kemiringan kurang dari 45°. 

Perhatikan Gambar 1.11 (b). Garis AD digambar putus-putus, ini menunjukkan bahwa ruas garis 

tersebut terletak di belakang persegi ABFE. 

� Kemudian, buatlah persegi dengan cara menghubungkan ujung-ujung ruas garis yang telah dibuat 

sebelumnya. Beri nama persegi CDHG. Persegi tersebut berperan sebagai sisi belakang dari kubus 

yang akan dibuat. Coba perhatikan Gambar 1.11 (c). Pada gambar tersebut, terlihat bahwa sisi atas, 

sisi bawah, dan sisi samping digambarkan berbentuk jajargenjang. Bidang seperti ini disebut bidang 

ortogonal, artinya bidang yang digambar tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

 
 

Dari gambar kubus di samping, tentukan: 

a. Bidang frontal 

b. Bidang ortogonal 

Penyelesaian: 

Dari kubus ����. 	
��, diperoleh 

a. Bidang frontal = bidang yang digambar sesuai dengan keadaan sebenarnya 

Bidang frontal = ��
	 dan ���� 

b. Bidang ortogonal = bidang yang digambar tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya 

Bidang ortogonal = ����, 	
��,���
, dan ���	 

 

 

Gambar 1.11 Menggambar kubus 
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1.  Pada gambar di bawah ini terdapat 

gambar kubus yang belum diselesaikan. 

Salin dan selesaikan gambar kubus 

tersebut pada kertas berpetak milikmu. 

a.   

 

 

 

 

 

b.   

 

 

 

 

 

  

2. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukanlah : 

a. Bidang frontal 

b. Bidang ortogonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirumah kalian tentunya memiliki banyak benda yang berbentuk kubus. Seperti kaleng roti, kardus, 

kotak snack dan lain-lain. Pernahkah kalian perhatikan kotak permen? Bagaimanakah kotak permen itu 

dibuat?  

 

 

 

 

 

 

Bila kotak permen dibuka dan diletakkan pada bidang datar seperti gambar di atas maka gambar 

tersebut dinamakan jaring-jaring. Apakah jaring-jaring itu? Untuk mengetahui jaring-jaring kubus, 

lakukan kegiatan berikut dengan kelompok belajarmu. 

 

3 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat kubus dan bagian-bagiannya serta menentukan    

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Membuat jaring-jaring kubus 

Indikator  : Merancang jaring-jaring kubus 

Tujuan : Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus 

  

Jaring – jaring Bangun Ruang Kubus  

Gambar 1.12  Kotak permen dan jaring-jaringnya 
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1. Siapkan sebuah dus yang berbentuk kubus, gunting, dan spidol 

2. Beri nama pada setiap sudut dusnya, misalnya ABCD.EFGH.   

3. Gunting sepanjang rusuk FG, GH, HE, GC, CB, CD, dan BA. 

4. Buka/bentangkan kubus tersebut menurut rusuk-rusuk yang telah di gunting tadi, sehingga 

diperoleh bangun seperti gambar 1.13 (b).  

 

 

  

 

 

 

 

Hasil bentangkan pada gambar 1.13 (b) disebut jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah 

rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus.  

Buatlah jaring-jaring kubus yang berbeda pada gambar 1.13 (b). Kemudian, bandingkan 

hasilnya dengan teman sebangkumu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 
  

  

 
 

Perhatikanlah gambar kubus dan jaring-jaring 

kubus ����. ���	. 

 

Jika ���� adalah alas kubus, maka tentukanlah 

huruf-huruf yang ditunjukkan pada nomor-

nomor pada gambar di atas. 

 

Penyelesaian : 

Huruf yang ditunjukkan oleh 

� nomor 1 adalah � 

� nomor 2 adalah � 

� nomor 3 adalah 	 

� nomor 4 adalah 	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.13 Kubus dan jaring-jaringnya 
(b) (a) 
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1. Manakah yang merupakan jaring-jaring 

kubus? 

a.  

 

 

 

 

 

b.   

 

 

 

 

 

c.  

 

 

 

  

2.   

 

 

 

 

Gambar di samping adalah kubus 

����. ���	. Jika daerah yang diarsir 

adalah alas, tentukanlah huruf-huruf yang 

ditentukan oleh nomor-nomor berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

1. Luas Permukaan Kubus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita akan memberikan kado ulang tahun kepada temannya. Agar Nampak menarik, kotak kado 

tersebut di bungkus dengan kertas kado. Kotak kado tersebut memiliki panjang rusuk 8 
�, berapakah 

luas bungkus kado yang dibutuhkan? Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas 

permukaan suatu kubus. 

 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat kubus dan bagian-bagiannya serta  menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Menghitung luas permukaan dan volume kubus. 

Indikator  : 1. Menemukan rumus luas permukaan dan volume kubus  

   2. Menghitung luas permukaan dan volume kubus 

Tujuan : 1. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan Kubus. 

   2. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung volume kubus. 

Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Kubus 

4 
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Coba kamu perhatikan gambar 1.14 berikut ini. 

Gambar di samping merupakan kubus dan salah satu jaring-jaringnya. 

Mencari luas kubus sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring kubus. 

Dari gambar 1.14 jaring-jaring kubus di dapat �� � �� � �� � �� � �� �
�	 dimana � adalah luas persegi, sehingga luas seluruh permukaan kubus: 

�
�� ���
���� �
�
� � �� � �� � �� � �� � �� � �	 

�
�� ���
���� �
�
� � 6 � �� 

�
�� ���
���� �
�
� � 6 � �� � �� 

�
�� ���
���� �
�
� � 6 � ��    

Dimana � adalah panjang rusuk. 

Maka luas permukaan kubus dapat dirumuskan:  

   

���� ����� � � � �  
  

Setelah menemukan rumus luas permukaan kubus, mari kita bantu Anita 

untuk menyelesaikan menghitung luas permukaan kotak kado memiliki 

panjang rusuk 8 !�! 

Penyelesaian: 

�
�� ���
���� �"#�� ��$" � 6 � �� 

�
�� ���
���� �"#�� ��$" � 6 � �8�� 

�
�� ���
���� �"#�� ��$" � 6 � 64 

�
�� ���
���� �"#�� ��$" � 384 cm� 

Jadi, luas bungkus kado yang dibutuhkan Anita adalah 384 cm� 

  

1. Sani ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. Jika kotak pernak-

pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm, tentukan luas karton yang dibutuhkan Sani. 

 

2. Sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 !��. Jika jaring-jaring tersebut dibuat sebuah kubus, 

tentukan panjang rusuk kubus tersebut. 
 
 

3. Gambar di samping adalah panjang sebuah kubus tanpa tutup dengan panjang 

rusuk 5 !�. Tentukan luas permukaannya. 

Penyelesaian: 

3. �
�� �
�
� � 6 � �� 

�
�� �
�
� � 6 � �12�� 

�
�� �
�
� � 864 !�� 

Jadi, luas karton yang dibutuhkan Sani adalah 

864 !��. 

4. �
��  �
�
� � 6 � ��  

�
��  �
�
� � 6 � ��  

�
��  �
�
� �
54
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�
��  �
�
� � 9  

��
�� �

� � √9 � 3 !�  

Jadi, panjang  rusuk  kubus  tersebut   

adalah   3 !�. 

5. Kubus tanpa tutup memiliki 5 buah 

persegi sehingga 

�
��  �
�
� � 5 � �� 

�
��  �
�
� � 5 � �5�� 

�
��  �
�
� � 125 !�� 

Jadi, luas permukaannya adalah 125 !��. 

 

Gambar 1.14 

kubus dan salah satu jaring-jaingnya 

 

Jika panjang rusuk suatu 

kubus adalah � cm, maka 

luas permukaan kubus 

tersebut adalah 6�� cm� . 

54 

�� 

�� 

� 
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1. Tentukan luas permukaan kubus di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

2. Tentukan panjang rusuk kubus jika luas 

permukaan kubus 1.064 cm� 

  

3.  Luas alas sebuah kardus yang berbentuk 

kubus 49 cm�. Tentukan panjang rusuk dan 

luas permukaan kardus. 
  

4. Anto akan membuat kotak tisu berbentuk 

kubus menggunakan tripleks. Jika panjang 

rusuk kotak tersebut 25 cm, berapa luas 

tripleks yang diperlukan Anto ?  

 

 

2. Volume  Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 �. Jika bak tersebut di 

isi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat di tampung? Untuk mencari solusi permasalahan 

ini, kamu hanya perlu menghitung volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? 

Untuk menjawabnya, coba kamu perhatikan gambar 1.15 

 

 

 

 

 

  (a)                             (b)                                      (c) 

 

Gambar 1.15 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. Kubus pada 1.15 (a) 

merupakan kubus satuan, yaitu kubus dengan panjang rusuk 1 cm. Volume kubus satuan adalah 1 cm. 

Untuk membuat kubus satuan pada gambar 1.15 (b), diperlukan 2 � 2 � 2 � 8 kubus satuan, 

sedangkan untuk membuat kubus pada gambar 1.15 (c), diperlukan 3 � 3 � 3 � 27 kubus satuan. 

Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang rusuk 

kubus tersebut sebanyak tiga kali. 
  

Jika panjang rusuk dinyatakan dengan � maka volumenya dirumuskan: 

������ ����� � ���� ���� � ���  � 

������ ����� � � � � � � 

������ ����� � � 

Sehingga, jika panjang rusuk kubus dinyatakan dengan � maka volume dirumuskan: 
 

 

!"#$%& '$($) � )* 

 

Setelah menemukan rumus volume kubus, mari kita hitung volume bak mandi yang memiliki panjang 

rusuk 1,2 �. 
 

Penyelesaian: 

������ ����� � � 

������ ����� � � � � � � 

������ ����� � 1,2 � 1,2 � 1,2 

������ ����� � 1,728 �       Sehingga, volume bak mandi adalah 1,728 � 

5 

Gambar 1.15 Bangun kubus dari tumpukkan kubus satuan 

 

Gambar 1.16 Kubus  
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1. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 ��. Tentukan volume kubus itu! 

2. Diketahui luas permukaan kotak berbentuk kubus 96 ���. Hitunglah volume kotak tersebut. 

3. Sebuah kubus memiliki volume 343 ���. Jika panjang rusuk kubus tersebut diperbesar menjadi 4 

kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus yang baru. 
 

Penyelesaian: 
 

1. 
���� ��� � �� 


���� ��� � � � � � � 


���� ��� � 5 � 5 � 5 


���� ��� � 125 ��� 

Jadi, volume kubus adalah 125 ���. 

 

2. Untuk mencari volume kubus kamu harus 

mencari panjang rusuk kubus terlebih dahulu 

dengan menggunakan rumus luas permukaan 

kubus. 

� ��� �������� ��� � 6 � �� 

  96 � 6 � �� 

  
96

6
� �� 

  16 � �� 

     � � √16 

     � � 4 ��    , 
Didapat panjang rusuk kubus adalah 4 ��. 
  

� 
���� ��� � �� 


���� ��� � � � � � � 


���� ��� � 4 � 4 � 4 


���� ��� � 64 ��� 

 Jadi, volume kubus adalah 64 ���. 

3. Panjang rusuk awal (��), yakni: 

  
� � �� 

343 � ��
 

 � � √343
�

 

 � � 7 �� 

Di dapat panjang rusuk awal (��) adalah 7 �� 

Kemudian hitung panjang jika rusuk tersebut 

diperbesar 4 kali dari panjang semula, maka 

�! � 4 � �� 

�! � 4 � 7 

�! � 28 �� 

Sekarang hitung volume kubus setelah 

rusuknya diperbesar 4 kali yakni: 


! � �� 


! � � � � � � 


! � 28 � 28 � 28 


! � 21.952 ��� 

Jadi volume kubus setelah diperbesar 4 kali 

adalah 21.952 ���. 

  

 

 

 

1. Tentukanlah volume kubus jika diagonal 

sisinya 

a. 6√2 cm 

b. 8√2 cm 

c. 9√2 cm 

  

2. Tentukanlah volume kubus jika luas sisinya 

a. 150 cm� 

b. 216 cm� 

c. 384 cm� 
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1. Bangun ruang kubus merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berbentuk 

persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. 

2. Unsur-unsur kubus  

a. titik sudut  d.    diagonal bidang 

b. sisi   e.    bidang diagonal 

c. rusuk   f.    diagonal ruang 

3. Berikut ini adalah beberapa contoh Jaring-jaring kubus 

 
4. Pada bangun ruang kubus berlaku rumus-rumus sebagai berikut. 

 

Luas permukaan � 6�� 

Volume � ��, dengan � � panjang sisi kubus 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakanlah soal-soal berikut. 

1.                                   

                                  

 

 

 

Dari kubus ����. � !" di atas, 

tentukan   mana yang di maksud: 

a. Sisi, rusuk, titik sudut. (skor 3) 

b. Diagonal bidang, diagonal ruang, bidang 

diagonal. (skor 3) 
 

2. Dari kubus ����. � !" pada soal 

nomor 1, tentukan pula: 

a. Sisi-sisi yang saling berhadapan, (skor 3) 

b. . Rusuk-rusuk yang sejajar. (skor 3) 
 

3.  Sebuah kubus 

 !"#. $%&' 

memiliki panjang 

rusuk 7 )*. Tentukan: 

a. Luas bidang  !"# (skor 4) 

b. Panjang diagonal bidang #! (skor 4) 

c. Panjang diagonal ruang '! (skor 4) 

d. Luas bidang diagonal #!%'(skor 4) 
 

4. Buatlah kubus +,-.. /012 dengan 

panjang rusuk 3 )*. Dari gambar yang 

telah dibuat, tentukan: 

a. bidang frontal, (skor 3) 

b. bidang orthogonal. (skor 3) 
 

5. Tentukan apakah rangkaian persegi 

berikut merupakan jaring-jaring kubus 

atau bukan. 

a. (skor 3)  
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b. (skor 3)  

   

 

 

 

 

c. (skor 3)  

  

 

 

 

6. Diketahui sebuah kubus dari bahan triplek 

memiliki panjang rusuk 30 ��. Berapakah 

luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat 

kubus tersebut? (skor 6) 
 

7. Sebuah ruangan berbentuk kubus memiliki 

tinggi 2,8 �. Jika tembok di ruangan tersebut 

aka di cat, tentukan luas bagian yang akan di 

cat. (skor 6) 
 

 

8. Duah buah kardus berbentuk kubus memiliki 

ukuran yang berbeda. Kardus yang besar 

memiliki volume 64 ���. Jika kardus yang 

besar dapat di isi penuh oleh 8 kardus kecil, 

tentukan: 

a. Volume kardus kecil, (skor 6) 

b. Panjang rusuk kardus kecil. (skor 6) 
 

9. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki 

panjang rusuk 1,4 �. tentukan banyak air 

yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi 

tersebut hingga penuh.(skor 6) 
 

10.  Gambar di atas adalah 

kerangka kubus yang 

terbuat dari kawat. Jika 

kawat yang dibutuhkan 

sepanjang 48 ��, 

tentukan: 

a. Panjang rusuk kubus tersebut, (skor 6) 

b. Luas permukaan kubus, (skor 6) 

c. Volume kubus tersebut. (skor 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini. 

Ukurlah tingkat penguasaan materi kalian dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

������� ����������� �
������ ����   ����

!""
# !""% 

Keterangan : 

90% & 100% � '()* +,*(-) 

80% &    89% � '()*  

70% &    79% � /0*01 

   0% &    69% � 203(45 

Bila skor kalian mencapai minimal 80% kalian bisa melanjutkan kemateri selanjutnya, namun jika 

masih kurang maka kalian harus mengulangi materi sampai benar-benar mampu memahaminya 

dan mencapai nilai minimal 80%  
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KEGIATAN BELAJAR 2 

BANGUN RUANG BALOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Pengertian  dan Unsur-unsur Balok 

Pernahkah kalian melihat benda berbentuk seperti pada gambar 2.1? 

gambar 2.1 di samping adalah akuarium. Biasanya digunakan sebagai 

hiasan ruang tamu yang berisikan ikan hias. Aquarium biasanya berbentuk 

kotak atau balok. Akuarium tersebut jika dimodelkan akan terlihat seperti 

pada gambar 2.2. 

Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh tiga pasang 

bangun datar berbentuk persegi panjang yang kongruen dan sejajar.  Balok 

di samping dinamakan balok ABCD.EFGH dengan sisi alas ABCD dan sisi 

atasnya EFGH. Pemberian nama balok sama seperti kubus diawali dari 

nama sisi alas kemudian sisi atas. 

Dari pembelajaran sebelumnya kalian telah mengetahui tentang unsur-unsur pada kubus. Berdasarkan 

pengetahuan kalian, mari kita tentukan unsur-unsur balok!  

a. Sisi, Rusuk, dan Titik Sudut 

Pengertian sisi pada balok hampir sama dengan sisi pada kubus, yang 

membedakan hanyalah bentuknya. Cobalah kalian perhatikan daerah yang 

diarsir dari balok ����. ���	 pada gambar 2.3, yaitu bidang ����. Bidang 

ini merupakan salah satu sisi balok. 

 

Dapatkah kalian menyebutkan sisi yang lain ? Berapa banyak sisi balok 

semuanya? 

Perhatikanlah garis �	 pada gambar 2.4. Garis �	 merupakan salah satu 

rusuk balok ����. ���	. Pada balok tersebut terdapat tiga rusuk pasang 

yang sejajar, yaitu : 

1. �� ⫽ �� ⫽ �	 ⫽ �� 3.  �� ⫽ �� ⫽ �� ⫽ �	 

2. �� ⫽ �� ⫽ �� ⫽ �	 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat balok dan bagian-bagiannya serta menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Mengidentifikasi sifat-sifat balok. 

Indikator  : Menyebutkan unsur-unsur balok. 

Tujuan :  1. Siswa dapat mengenal bangun ruang balok. 

    2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur balok 

 

Gambar 2.1 Akuarium 

Gambar 2.2 Balok ABCD.EFGH 

Mengenal Bangun Ruang Balok 

1. Apakah semua sisi 

balok kongruen ? 

Jika tidak, sebutkan 

pasangan sisi yang 

kongruen. 

2. Apakah semua sisi 

balok pasti 

berbentuk persegi 

panjang ? Berikan 

alasanmu 

��� ���� 

����� 

Gambar 2.3 Sisi Balok 
Gambar 2.4 Rusuk dan  

Titik sudut 
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Sekarang cobalah kalian perhatikan titik sudut balok ����. ���	 pada gambar 2.4. Coba kalian 

sebutkan semua titik sudut balok ����. ���	. Berapa banyak titik sudut balok semuanya ? 
  

 

1. Pada balok ����. ���	 di bawah ini, 

tentukanlah 

 

 

 

 
 

a. 3 rusuk yang sama panjang dengan �� 

b. 3 rusuk yang sama panjang dengan �� 

c. 3 rusuk yang sama panjang dengan �� 

  

2. Perhatikan balok ����. ���	 pada soal 

nomor 1 di atas. Tentukanlah sisi yang 

sejajar dengan 

a. ����       b.   ����        c.    ���	 
 

3.  Perhatikanlah gambar di bawah ini. 

Tentukanlah jumlah : 

a. Titik sudut 

b. Rusuk 

c. Sisi 

  

b. Diagonal Sisi 

Seperti halnya pada kubus, balok pun mempunyai diagonal sisi. Namun 

panjang diagonal sisi balok tidak semuanya sama. Perhatikanlah 

gambar 2.5. Garis ��, ��, dan �� merupakan diagonal sisi balok 

����. ���	. Cobalah kalian sebutkan diagonal sisi yang sama panjang 

dengan ��. Begitu juga untuk �� dan ��. 

Sekarang, marilah kita cari panjang diagonal sisi-sisi balok tersebut.  

Kita misalkan panjang balok ��� � �, lebar balok ��� � �, dan tinggi 

balok ��� � �. 

Dari gambar 2.6 di samping, kita peroleh 

 
��� � ��� � ��� 

��� � �� � �� 

��� � ��� � �� 

��� � ��� � ��� 

��� � �� � �� 

��� � ��� � �� 

��� � ��� � ��� 

��� � �� � �� 

��� � ��� � �� 

  
   

  

Perhatikanlah gambar balok ����. ���	 di samping ini. Diketahui 

�� � 12 cm, �� � 8 cm, dan �� � 6 cm. Tentukanlah panjang 

diagonal sisi ��, ��, dan �	. 
  

Penyelesaian: 

Diagonal sisi ��� � ��� � �� 

Diagonal sisi ��� � √12� � 6� 

Diagonal sisi ��� � √144 � 36 

Diagonal sisi ��� � √180 

Diagonal sisi ��� � 6√5 cm 

Diagonal sisi ��� � √�� � �� 

Diagonal sisi ��� � √8� � 6� 

Diagonal sisi ��� � √64 � 36 

Diagonal sisi ��� � √100 

Diagonal sisi ��� � 10 cm 

Diagonal sisi ��� � ��� � �� 

Diagonal sisi ��� � √12� � 8� 

Diagonal sisi ��� � √144 � 64 

Diagonal sisi ��� � √208 

Diagonal sisi ��� � 4√13 cm 

 

1 

Gambar 2.5 Diagonal sisi 

balok 

Gambar 2.6 Diagonal sisi 

balok 
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c. Diagonal Sisi 

Pengertian bidang diagonal balok sama seperti pada kubus. Pada gambar 

2.7 terlihat daerah yang diarsir, yaitu ���� dibatasi oleh dua diagonal 

sisi (�� dan ��) dan dua rusuk (�� dan ��). Bidang ���� merupakan 

bidang diagonal balok ����. �	�
. 

Sekarang mari kita cari luas ����. Bidang ���� berbentuk persegi 

panjang (gambar 2.7) sehingga kita peroleh 

����� � �� � �� 

����� � ��� � �� � �        (karena �� �  diagonal sisi) 

����� � ���� � ��         

  

Diketahui sebuah balok ����. �	�
 dengan 

ukuran �� � 16 ��, �� � 12 ��, dan �� �
9 ��. Tentukanlah luas bidang diagonal balok 

���
, ��
�, dan ���� 
  

Penyelesaian : 

Perhatikanlah balok ����, �	�
 pada gambar 

2.7. 

a. Luas bidang diagonal balok ���
 adalah 

� �  ���� � �� 

� �  16�12� � 9� 

� �  16√144 � 81 

� �  16√225 

� �  16 � 15 

� �  240 ��� 

b. Luas bidang diagonal balok ��
� adalah 

� �  ���� � �� 

� �  12�16� � 9� 

� �  12√256 � 81 

� �  16√337 

� �  16 � 18,35 

� �  220,29 ��� 
  

c. Luas bidang diagonal balok ���� adalah 

� �  ���� � �� 

� �  9�16� � 12� 

� �  9√256 � 144 

� �  9√400 

� �  9 � 20 

� �  180 ��� 
  

  

d. Diagonal Ruang 

Coba kalian perhatikan garis �	 pada gambar 2.8. Garis �	 berada di 

dalam balok ����. �	�
. Garis �	 dinamakan diagonal ruang 

balok. Coba kalian sebutkan diagonal ruang balok yang lain. Berapa 

banyak diagonal ruang balok seluruhnya ? 
  

Sekarang kita cari panjang diagonal ruang balok (panjang �	). Garis 

�	 merupakan diagonal bidang diagonal ��
	. Dengan 

menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh 

�	� � ��� � �	� 

�� merupakan diagonal sisi balok dengan panjang (��� � ��), maka 

�	� � (��� � ��)
�

� �� � �� � �� � ��   ⟹   �	 � ��� � �� � �� 

 

Gambar 2.7 Bidang Diagonal Balok 

 

Gambar 2.8 Diagonal Ruang Balok 
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Cobalah kalian cari panjang diagonal ruang balok yang lain.sama panjangkah semua diagonal ruang 

balok? 
  

 
 

Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 24 cm, 

lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukanlah panjang 

diagonal ruangnya. 
  

Penyelesaian: 

 

Misal, � �  panjang diagonal ruang balok 

� � ��� � �� � 	� 

� � �24� � 8� � 6� 

� � √576 � 64 � 36 

� � √676 

� � 26 �� 

  

 

  

1.  Perhatikan balok ����. ���� di samping. 

Tentukanlah bidang diagonal yang sama dan 

sebangun dengan 

a. ���� 

b. ���� 

c. ���� 
  

2. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 

 

Pada balok ��� . !"#$ dibuat bidang 

diagonal ��#! dan � $". Gambarlah 

garis potong kedua bidang diagonal 

tersebut. 
  

  

3. Perhatikanlah balok ���%. &'() di bawah 

ini. &� adalah garis potong antara dua bidang 

diagonal. Tentukanlah kedua bidang diagonal 

tersebut. 

 

 

 

4. Perhatikanlah balok ��� . !"#$ di bawah 

ini.  " adalah garis potong antara bidang 

diagonal  �"$ dan bidang diagonal � !". 

Tentukanlah pasangan bidang diagonal yang 

lain yang garis potongnya  ". 
 

  

2. Menggambar Balok 

Seperti pada menggambar kubus, menggambar balok akan lebih mudah jika dilakukan pada kertas 

berpetak. Sebagai contoh perhatikan gambar 2.9 

 

 

 

 

 

Untuk lebih memahami cara menggambar balok, perhatikan contoh berikut ini. 

2 

Gambar 2.9 Menggambar balok di atas kertas berpetak 
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Gambarlah balok dengan ukuran panjang 3 ��, lebar 2 ��, dan tinggi1,5 ��. Bidang frontal adalah 

	
�� dan perbandingan proyeksinya 


�
, serta sudut surutnya 30°.   

 

Penyelesaian: 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1) Kita buat bidang frontal 	
�� 

dengan ukuran yang sebenarnya, 

yaitu panjang 3 �� dan tinggi 1,5 ��. 

 

2) Kita buat sudut surut dari 	 atau 
 

sebesar 30°. 

 

 

3) Setelah itu, kita buat garis 	� dan 
�. Karena 

perbandingan proyeksinya 


�
 dari 2 ��, yaitu 1 ��. 

 

4) Selanjutnya, kita buat garis-garis yang sejajar 

rusuk-rusuk balok yang lain sehingga terbentuk 

balok 	
��. ����. Garis potong bidang yang 

seharusnya tidak tampak pada gambar kita buat 

putus-putus. 

 

 

 

 

 

1. Pada gambar di bawah terdapat gambar balok yang belum diselesaikan. Salin gambar tersebut 

dan selesaikanlah gambar balok tersebut. 

 

2. Seorang anak mempunyai 6 buah lidi dengan ukuran 8 �� dan 6 lidi lainnya dengan ukuran 6 ��. 

Dapatkah anak tersebut membuat kerangka balok? Coba kalian peragakan. 

3. Pada kertas berpetak, gambarlah balok yang berukuran panjang 6 satuan, lebar 4 satuan, dan 

tinggi 3 satuan. Berilah warna untuk bidang alas dan bidang atasnya. 

4. Amatilah gambar balok yang telah kamu buat pada soal nomor 3 di atas. Tuliskan rusuk-rusuk 

apa saja yang terhalang pandangan. Tuliskan pula bidang-bidang ortogonalnya. 

 

 



 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sama halnya dengan kubus, jaring-jaring balok diperoleh dengan cara membuka balok tersebut sehingga 

terlihat seluruh permukaan balok. Coba kamu perhatikan alur pembuatan jaring-jaring balok yang 

digambarkan pada gambar 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaring-jaring balok yang diperoleh pada gambar 2.10 (c) tersusun atas rangkaian 6 buah persegipanjang. 

Rangkaian tersebut terdiri atas tiga pasang persegipanjang yang setiap pasangannya memiliki bentuk 

dan ukuran yang sama. Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring balok. Di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah jaring-jaring balok selain contoh yang sudah ada. Kemudian, bandingkan hasilnya dengan teman 

sebangkumu. 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat balok dan bagian-bagiannya serta menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Membuat jaring-jaring balok 

Indikator  : Merancang jaring-jaring balok 

Tujuan : Siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang balok 

 

Jaring – jaring Bangun Ruang Balok  

Gambar 2.10 Alur pembuatan jaring-jaring balok ABCD.EFGH 

 

Gambar 2.11 beberapa contoh jaring-jaring balok  

 



 

 

 20  

 

  

1.  Dari gambar berikut, manakah yang 

merupakan jaring-jaring balok? 

a.                            b. 

 

 

 

 

        
 

2. Perhatikanlah gambar 

balok berikut ini. 

Buatlah jaring-jaring 

balok        jika       balok  

tersebut dipotong atau diiris pada rusuk-

rusuk ��, ��, ��, ��, dan ��. 

  

3. ��	
. ��� adalah 

balok dengan alas 

��	
. Tentukanlah  

huruf-huruf yang ditunjukkan dengan nomor-

nomor berikut. 

 

a.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luas Permukaan Balok 

Dimas mempunyai sebuah kotak biskuit. Kotak biskuit tersebut memiliki panjang 14 ��, lebarnya 7 ��, 

dan tingginya 20 �� . Kemudian, Dimas ingin mengetahui berapa luas permukaan kotak biskuit 

tersebut. Untuk mengetahui luas permukaan kotak biskuit? Mari kita pelajari uraian berikut : 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

3 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat balok dan bagian-bagiannya serta  menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Menghitung luas permukaan dan volume balok. 

Indikator  : 1. Menemukan rumus luas permukaan dan volume balok.  

   2. Menghitung luas permukaan dan volume balok. 

Tujuan : 1. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 

   2. Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung volume balok. 

  

 

Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Balok 

Gambar 2.12 kotak biskuit dan jaring-jaringnya 

 

Gambar 2.13 Jaring-jaring balok 

 

b. 
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Pada Pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari jaring-jaring balok, yang salah satunya seperti 

terlihat pada gambar 2.13. Pada gambar tersebut terlilhat bahwa jaring-jaring balok terdiri atas 6 persegi 

panjang. Jadi, luas permukaan balok merupakan jumlah luas keenam persegi panjang tersebut. 

Misalkan rusuk-rusuk pada balok diberi nama � (panjang), � (lebar), dan � (tinggi) seperti pada gambar 

2.13. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut adalah 

Luas gambar 2.13 adalah : 

  

 

 

 

 

 

 
  

���� �	
����� ����� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� 

���� �	
����� ����� � 2�� � �� � 2�� � �� � 2�� � �� 

���� �	
����� ����� � 2��� � �� � �� � �� � �� � ��� 

���� �	
����� ����� � 2��� � �� � ��� 

Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 
  

Setelah menemukan rumus permukaan balok, mari kita bantu Dimas untuk menghitung luas permukaan 

kotak biskuit tadi! 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : � � 14 ��, � � 7 ��, � � 20 �� 

Ditanya : Luas permukaan kotak biskuit 

Jawab : 

���� �	
����� ����� ������� � 2��� � �� � ��� 

���� �	
����� ����� ������� � 2��14 � 7� � �14 � 20� � �7 � 20�� 

���� �	
����� ����� ������� � 2��98� � �280� � �140�� 

���� �	
����� ����� ������� � 2�518� 

���� �	
����� ����� ������� � 1.036 ��% 

Jadi, luas permukaan kotak biskuit Dimas adalah 1.036 ��% 

 

 

 

1. Perhatikanlah balok &'(). *+,- pada gambar di samping. 

Tentukan: 

b. Luas permukaan balok, 

c. Luas permukaan balok tanpa tutup di bagian atas. 

 

2. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 �� dan lebar 4 ��. Jika luas 

permukaan balok tersebut adalah 500 ��%, berapakah tinggi balok 

tersebut? 

 

Luas sisi atas  � � � � 
Luas sisi bawah  � � � � 
Luas sisi depan  � � � � 

Luas sisi belakang  � � � � 

Luas sisi kanan  � � � � 

Luas sisi kiri  � � � � 

./01 20345 � 6�73 � 78 � 38� 
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Penyelesaian: 

1. a.  Luas permukaan balok 

� 2��� � �� � ��� 

   � 2	�5 � 4� � �5 � 12� � �4 � 12�� 

� 2�20 � 60 � 48�  
� 2�128�  
� 256 

Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 

256 ���. 

b. Luas permukaan balok tanpa tutup 

� �� � 2���� � 2���� 

� �5 � 4� � 2�5 � 12� � 2�4 � 12� 

� 20 � 120 � 96 

� 236 

Jadi, luas permukaan balok tanpa tutup 

adalah 236 ���. 

  

2. ���� ��������  !��"� � 2��� � �� � ��� 

 500 � 2	�15 � 4� � �15 � �� � �4 � ��� 

 500 � 2�60 � 15� � 4�� 

 500 � 2�60 � 19�� 

 500 � 120 � 38� 

500 # 120 � 38� 

 � �
380
38

 

 � � 10 

Jadi, tinggi balok tersebut adalah 10 ��. 

 
 

 

1.  Tentukanlah luas permukaan balok jika 

diketahui 

 

 

 

 

 

 

2. Tentukanlah tinggi balok jika luas permukaan 

240 cm�, panjang 10 cm, dan lebarnya 6 cm. 

   

3. Jika luas '()* � 600 cm�, luas ()+, �
300 cm�, dan luas '(,- � 400 cm�, 

tentukanlah: 

a. Panjang, lebar, dan tinggi 

b. Jumlah panjang rusuk 

 

  

2. Volume Balok 

Untuk mencari volume balok dapat kita gunakan kubus satuan yang dipakai untuk mencari volume 

kubus. Perhatikan balok pada gambar 2.14 (a). Balok tersebut disusun dari 6 kubus satuan, sehingga 

volume balok tersebut adalah 6 cm.. Kemudian coba kalian perhatikan lagi balok pada gambar 2.14 (b). 

Balok tersebut tersusun atas 12 kubus satuan sehingga volume balok tersebut adalah 12 cm.. 

 

 

 

 

 

 

4 

(a)                                                                                       (b) 
Gambar 2.14 Bangun balok dari tumpukkan kubus satuan 
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������ �	��
 � �  �  � 

 

Untuk mencari rumus volume balok, mari kita perhatikan ukuran dari balok tersebut. 

Panjang balok pada gambar 2.14 (b) terdiri dari atas 6 kubus satuan, panjang balok 6 cm.  

Lebar balok pada gambar 2.14 (b) terdiri dari atas 2 kubus satuan, lebar balok 2 cm.  

Tinggi balok pada gambar 2.14 (b) terdiri atas 1 kubus satuan, tinggi balok 1 cm. 

Akan kita cari hubungan volume balok dengan ukuran-ukuran balok tersebut. Telah kita ketahui volume 

balok� 12 cm�, panjang balok 6 cm, lebar balok 2 cm, dan tinggi balok 1 cm.  

Kita peroleh hubungan : 12 � 6  2  1. 

Jadi, ������ ����� �  �!"�!#  ����$  %&!##& 

Jika  �  �!"�!#, � � ����$, dan % � %&!##&, maka dapat dirumuskan:  
 

 

 

 

 

1. Diketahui sebuah balok memiliki ukuran seperti 

gambar di bawah.  

 

 

 

 

 

Tentukan: 

a. Luas permukaan balok 

b. Volume balok. 
  

Penyelesaian: 

Diketahui  � 5 (�, � � 3 (�, % � 4 (�. 

a. +��, � 2- � .  % . �%/  

+��, � 2--5  3/ . -5  4/ . -3  4//  

+��, � 2-15 . 20 . 12/  

+��, � 2-47/  

+��, � 94  

Jad, luas permukaan balok tersebut adalah 

94 (�3 

b. ������ ����� �   �  % 

������ ����� � 5  3  4 

������ ����� � 60 

Jadi, volume balok tersebut adalah 

60 (�� 
  

2. Sebuah akuarium berbentuk balok 

memiliki ukuran panjang 74 (� dan tinggi 

42 (�. Jika volume air di dalam aquarium 

tersebut adalah 31.080 (��, tentukan 

lebar akuarium tersebut. 
  

Penyelesaian: 

Diketahui 5����� � 31.080 (��, 

  � 74 (�,  dan % � 42 (�. 
  

   ������ �   �  % 

   31.080 � 74  �  42 

   31.080 � 3.108 � 

 31.080 � �
3.1080

3.108
� 10 

Jadi, lebar akuarium tersebut adalah 10 (� 

 

 

1. Tentukanlah volume balok yang ukurannya: 

a.  � 12 cm, � � 10 cm, dan % � 5 cm 

b.  � 6 cm, � � 5 cm, dan % � 2 cm 

c.  � 4 cm, � � 3 cm, dan % � 2 cm 
 

2. Diketahui volume sebuah balok 120  cm�, 

panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Hitunglah: 

tinggi dan luas sisi balok. 

  

3. Luas sisi balok adalah 880 cm3. Jika panjang 

balok tersebut 20 cm dan tinggi 8 cm, 

hitunglah : 

a. Lebar balok, dan 

b. Volume balok. 
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1. Bangun ruang balok merupakan bangun ruang yang mempunyai tiga pasang sisi berhadapan yang 

sama bentuk dan ukurannya, dimana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. 

2. Unsur-unsur balok 

a. titik sudut  d.    diagonal bidang 

b. sisi   e.    bidang diagonal 

c. rusuk   f.    diagonal ruang 

3. Berikut ini adalah beberapa contoh Jaring-jaring balok 

 
4. Pada bangun ruang sisi datar berlaku rumus-rumus sebagai berikut. 

 

Luas permukaan � 2��� � �� � ��� 

Volume � � � � � �, dengan � � panjang balok 

 � � lebar balok 

 � � tinggi 

 

 

 
 

 

 

 

Kerjakanlah soal-soal berikut. 

1.  

 

 

 

 

Dari gambar balok � !". $%&' di atas, 

tentukan mana yang dimaksud dengan: 

a. Sisi, rusuk, dan titik sudut. (skor 3) 

b. Diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal. (skor 3) 
 

2. Dari balok � !". $%&' pada soal nomor 1. 

Tentukan pula: 

a. Sisi-sisi yang saling berhadapan. (skor 3) 

b. Rusuk-rusuk yang sejajar. (skor 3) 

3. Gambar di samping 

adalah balok 

()*+. ,-./ beserta 

ukurannya. Dari gambar 

tersebut, tentukan: 

a. Panjang diagonal 

bidang )+ dan -/. 

(skor 4) 

b. Panjang diagonal ruang /). (skor 4) 

c. Luas bidang diagonal +)-/. (skor 4) 
 

4. Sebuah balok 0123. 4� ! memiliki ukuran 

panjang 4 67, lebar 6 67, tinggi 8 67. 

a. Gambarlah balok tersebut. (skor 4) 
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c. Tentukan bidang frontal balok tersebut. 

(skor 3) 

d. Tentukan bidang orthogonal balok 

tersebut. (skor 3) 
 

5. Buatlah sebuah jaring-jaring balok dengan 

ukuran sebagai berikut. 

a. � � 2 ��, � � 1 ��, 
 � 2 ��. (skor 3) 

b. � � 1 ��, � � 1 �� 
 � 2 ��. (skor 3) 

c. � � 3 ��, � � 1��, 
 � 2 ��. (skor 3) 
 

6. Sebuah balok tanpa 

tutup yang terbuat dari 

bahan karton memiliki 

ukuran panjang 4 ��, 

lebar 10 ��, dan tinggi 

20 ��. 

a. Gambarkan jaring-jaring balok tersebut. 

(skor 4) 

b. Banyaknya karton yang dibutuhkan 

untuk membuat balok tersebut. (skor 5) 
 

7. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 

484 ���. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 �� dan 

lebar 9 ��, tentukan tinggi balok tersebut. 

(skor 5) 
 

8. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 ��, 

lebar 8 ��, dan tinggi 12 ��, dipotong-

potong menjadi beberapa balok kecil yang 

sama besar seperti pada gambar berikut. 

Tentukan: 

 

 

 

 

a. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok 

yang kecil. (skor 5) 

b. Banyaknya balok yang kecil. (skor 5) 

c. Volume balok yang kecil. (skor 5) 
 

9. Volume sebuah balok adalah 385 ���. Jika 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok 

tersebut berturut-turut adalah 11 ��, 5 ��, 

dan �3 � ����, tentukan: 

a. Nilai �. (skor 6) 

b. Tinggi balok tersebut. (skor 6) 

c. Luas permukaan balok tersebut. (skor 6) 
 

10. Sebuah kerangka balok 

terbuat dari sebuah 

kawat. Jika ukuran 

kerangka  balok  tersebut  

adalah 8 �� � 6 �� � 7 ��, tentukan: 

a. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk 

membuat kerangka balok tersebut. 

(skor 5) 

b. Banyaknya kertas yang dibutuhkan 

untuk menutup seluruh permukaan 

balok tersebut. (skor 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban yang ada di bagian akhir 

modul ini. Ukurlah tingkat penguasaan materi kalian dengan menggunakan rumus di bawah ini: 
 

����� ! "#��#! $% � �
&%'( $ )�*+  ,#� +

-..
� -..% 

Keterangan : 

90% 0 100% � 1234 5642�3 

80% 0    89% � 1234  

70% 0    79% � 7848� 

  0 % 0    69% � 98:2;< 

Bila skor kalian mencapai minimal 80% kalian bisa melanjutkan kemateri selanjutnya, namun jika masih 

kurang maka kalian harus mengulangi materi sampai benar-benar mampu memahaminya dan 

mencapai nilai minimal 80%  
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KEGIATAN BELAJAR 3 

BANGUN RUANG PRISMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengertian  dan Unsur-unsur Prisma 

Pernah kalian melihat benda berbentuk seperti pada gambar 3.1? 

Gambar 3.1 adalah Jompa (Lumbung padi) dari Suku Mbojo yang 

berasal dari NTB. Jompa berbentuk prisma segitiga dengan tetap 

dilengkapi empat tiang penyanggah setinggi �2 � dan pintunya 

berukuran kira-kira 50 �� � 100 �� terletak pada salah satu sisi 

segitiganya. Suku Mbojo menggunakan jompa untuk menyimpan 

dan mengeringkan padi yang telah di panen. Jompa ini  berbentuk  

prisma. Jompa tersebut jika dimodelkan akan terlihat seperti 

gambar 3.2 Prisma segitiga: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma merupakan bangun ruang sisi datar tertutup yang dibatasi oleh dua sisi berbentuk segi banyak 

yang sejajar dan kongruen, serta sisi lainnya berbentuk persegipanjang.  Penamaan prisma berdasarkan 

bentuk alas dan atapnya. 
  

Unsur-unsur apa saja yang dimiliki oleh prisma? Coba perhatikan 

prisma segienam 
����. ������ pada gambar 3.3. Dari gambar 

tersebut, terlihat bahwa prisma segienam tersebut memiliki unsur-

unsur sebagai berikut.  

a. Sisi/Bidang 

Terdapat 8 sisi atau bidang yang dimiliki oleh prisma segienam, yaitu 


���� (sisi alas), ������ (sisi atas), ���� (sisi depan), ���� (sisi 

belakang), 
��� (sisi depan kanan), 
��� (sisi belakang kanan), ��� 

(sisi depan kiri), dan ��� (sisi belakang kiri). 
 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat prisma dan bagian-bagiannya serta menentukan     

    ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Mengidentifikasi sifat-sifat prisma. 

Indikator  : Menyebutkan unsur-unsur prisma.  

Tujuan : 1. Siswa dapat mengenal bangun ruang prisma. 

   2. Siswa dapat meyebutkan unsur-unsur prisma. 

Mengenal Bangun Ruang Prisma 

Gambar 3.1 Jompa (Lumbung Padi) 

 

Gambar 3.2 Macam-macam prisma 

 

Gambar 3.3 Prisma segienam 
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b. Rusuk 

Dari gambar 3.3, terlihat bahwa prisma segienam ������. �	
�� memiliki 18 rusuk, 6 di antaranya 

adalah rusuk tegak. Rusuk-rusuk tersebut adalah ��, ��, ��, ��, ��, �	, 	
, 
�, �, �, dan rusuk-

rusuk tegaknya adalah ��, �	, �
, ��, ��, �. 
 

c. Titik sudut 

Prisma segienam ������. �	
�� memiliki 12 titik sudut. Dari gambar 3.3, terlihat bahwa titik-titik 

sudut adalah �, �, �, �, �, �, �, 	, 
, �, �, . 
  

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan, prisma pun memiliki istilah diagonal bidang, diagonal ruang 

dan bidang diagonal. Untuk lebih  
  

d. Diagonal bidang/sisi 

Coba kamu perhatikan prisma segienam ������. �	
�� pada gambar 

3.4. Dari gambar tersebut terlihat ruas garis �� yang terletak di sisi depan 

kanan (sisi tegak) di tarik dari dua titik sudut yang saling berhadapan 

sehingga ruas garis �� disebut diagonal bidang pada bidang prisma 

segienam ������. �	
��. 
  

Begitu pula dengan ruas garis �� pada bidang ��
�. Ruas garis tersebut 

merupakan diagonal bidang pada prisma segienam ������. �	
��. 

Coba kamu sebutkan diagonal bidang yang lain dari prisma segienam pada 

gambar 3.4. 
 

e. Diagonal ruang  

Perhatikan prisma segienam ������. �	
�� pada gambar 3.5. Dari 

gambar tersebut terlihat ruas garis �� yang menghubungkan dua titik 

sudut � dan � pada prisma segienam ������. �	
��  seperti pada 

gambar 3.5 disebut diagonal ruang. Jadi, diagonal ruang terbentuk dari 

ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di 

dalam suatu bangun ruang. Coba kamu sebutkan diagonal ruang yang lain 

pada gambar 3.5. 

 
  

f. Bidang diagonal 

Sekarang, coba kamu perhatikan prisma segienam ������. �	
�� 

pada gambar 3.6. Pada prisma segienam tersebut, terdapat dua buah 

diagonal bidang yang sejajar yaitu �
 dan ��. Kedua diagonal bidang 

tersebut beserta ruas garis �
 dan �� membentuk suatu diagonal di dalam 

prisma segienam ������. �	
��. Bidang tersebut adalah bidang ���
 

yang merupakan bidang diagonal prisma segienam. Coba kamu sebutkan 

bidang diagonal yang lain dari prisma segienam pada gambar 3.6. 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagonal bidang prisma  

 

Gambar 3.5 Diagonal ruang prisma  

 

Gambar 3.6 Bidang diagonal prisma  

 Secara umum, sebuah prisma segi-n (prisma dengan alas 

segi-n) memiliki : 

� Titik sudut  : 2n 

� Rusuk       : 3n 

� Sisi       : �n � 2� 

 

� Diagonal bidang  

n�n � 1� 

� Diagonal ruang 

n�n � 3� 
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1. ���.��� adalah prisma segitiga. 

Tentukanlah banyaknya 

a. Rusuk 

b. Sisi 

c. Titik sudut 

d. Diagonal bidang 

e. Bidang diagonal 

f. Diagonal ruang 
  

2. ����. ���	 adalah prisma dengan alas 

persegi. Tentukanlah banyaknya  

a. Rusuk  

b. Sisi 

c. Titik sudut 

d. Diagonal bidang 

e. Bidang diagonal 

f. Diagonal ruang 

  

3. Gambar di bawah ini adalah prisma dengan 

alas segi lima. 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukanlah banyaknya 

a. Rusuk  

b. Sisi 

c. Titik sudut 

d. Diagonal bidang 

e. Bidang diagonal 

f. Diagonal ruang 

 

 

2. Menggambar Prisma 

Sama seperti menggambar kubus dan balok, menggambar prisma pun akan lebih baik dilakukan pada 

kertas berpetak. Misalkan, prisma yang digambar adalah prisma segitiga. Berikut ini adalah langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam menggambar prisma segitiga. 

� Langkah pertama, gambarlah sebuah segitiga, baik segitiga siku-siku, sama sisi, sama kaki, maupun 

segitiga sembarang. Segitiga tersebut berperan sebagai sisi atas dari sebuah prisma. Pada gambar 

3.7 (a), segitiga yang dibuat adalah segitiga ��� (segitiga sebarang). 
  

 
 

Gambar 3.7 Menggambar prisma 
 

� Kemudian, dari setiap ujung segitiga ���, yaitu titik �, �, dan �, dibuat garis lurus dengan arah 

vertikal. Pada gambar 3.7 (b), terlihat ada tiga ruas garis yang ditarik dari ujung-ujung segitiga 

���. Tiga ruas garis itu adalah ruas garis ��, ��, dan �� yang semuanya memiliki ukuran sama 

panjang. Tiga ruas tersebut merupakan rusuk tegak dari prisma yang akan dibuat. 
 

� Langkah selanjutnya, hubungkan ujung ruas garis yang telah dibuat. Hasilnya adalah sebuah 

sisi/bidang ��� yang merupakan sisi alas dari prisma segitiga. Perlu di ingat garis �� di gambar 

putus-putus karena garis tersebut terletak di belakang prisma. 

 

1 
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1. Gambarlah prisma segi lima. 
  

2. Salin dan lengkapilah gambar berikut 

sehingga membentuk sebuah prisma. 

 

 

 

  

 

 

 

  

3. Gambar berikut adalah gambar prisma 

����. ���	. Salin dan lengkapilah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jaring-jaring prisma diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk prisma tersebut sedemikian 

sehingga seluruh permukaan prisma terlihat. Misalkan, prisma yang akan dibuat jaring-jaringnya adalah 

prisma segitiga. Berikut ini adalah alur pembuatan jaring-jaring prisma segitiga. Coba kamu perhatikan 

gambar 3.8 dengan saksama. 

 

 
 

 
  

Terdapat beberapa macam bentuk jaring-jaring prisma segitiga yang dapat dibuat. Semuannya 

bergantung pada cara mengiris beberapa rusuk prisma segitiga tersebut. Coba kamu tentukan bentuk 

jaring-jaring prisma segitiga yang lain. 

Sekarang, bagaimana dengan jaring-jaring prisma yang lain? Misalnya, prisma segilima atau segienam. 

Untuk menjawabnya, coba kamu perhatikan atau pelajari contoh di bawah ini. 

 

2 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat prisma dan bagian-bagiannya serta menentukan    

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Membuat jaring-jaring prisma 

Indikator  : Merancang jaring-jaring prisma 

Tujuan : Siswa dapat membuat jaring-jaring prisma 

 

Jaring – jaring Bangun Ruang Prisma  

Gambar 3.8  Alur pembuatan jaring-jaring prisma 
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Buatlah salah satu jaring-jaring dari prisma berikut: 

a. Prisma segilima 

b. Prisma segienam 
 

Penyelesaian : 

a. Jaring-jaring prisma segilima 

             

 

b. Jaring-jaring prisma segienam 

       

 

 

 

1. Perhatikan gambar di bawah ini. ���.��� adalah prisma dengan alas segitiga siku-siku. Buatlah 

jaring-jaring prisma tersebut sebanyak mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar berikut. ����. ���	 adalah prisma dengan alas berbentuk trapezium. 

Buatlah jaring-jaring prisma tersebut sebanyak mungkin. 
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���� ����	� 
 ��  ���� ����� � ��������� ����  ������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luas Permukaan Prisma 

Sama seperti kubus dan balok, luas permukaan prisma dapat dihitung menggunakan jaring-jaring prisma 

tersebut. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua luas bangun datar pada jaring-jaring prisma. 

Coba kamu perhatikan prisma segitiga beserta jarng-jaringnya pada gambar 3.9 berikut ini. 

 

 

Terlihat pada gambar 3.9 bahwa prisma segitiga ���. ��� memiliki sepasang segitiga yang identik dan 

tiga sebuah persegi panjang sebagai sisi tegak. Dengan demikian, luas permukaan prisma segitiga 

tersebut adalah 
 

�� ! "#$%�&  ' "$(!% 
 �� ! ∆��� � �� ! ∆��� � �� ! ∆���� � �� ! ∆���� � �� ! ∆���� 

�� ! "#$%�&  ' "$(!% 
 2  �� ! ∆��� � �� ! ∆���� � �� ! ∆���� � �� ! ∆���� 

�� ! "#$%�&  ' "$(!% 
 �2  �� !  + !� � �,�%+ - �� ! �(. '/ 0#/ &� 

�� ! "#$%�&  ' "$(!% 
 �2  �� !  + !� � �1#+(+('/ �+ !  0('//(� 

 

Jadi, luas permukaan prisma dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 
 

 

 
 

Perhatikan prisma segitga siku-siku pada gambar di samping. Tentukan:  

a. Luas permukaan prisma keseluruhan 

b. Luas permukaan prisma tanpa tutup 
 

Penyelesaian : 

a. Luas permukaan prisma 234. 506 


 �2  �� ! ∆234� � �1#+(+('/ ∆234  7('//(� 


 82  924  34
2 :; � <�23 � 34 � 42�  30= 


 82  98  6
2 :; � <�10 � 6 � 8�  7= 


 48 � 168 
 216 D%E 

Jadi, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 216 D%E. 

 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat prisma dan bagian-bagiannya serta  menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Menghitung luas permukaan dan volume prisma 

Indikator  : Menemukan rumus dan menhitung luas permukaan dan volume prisma. 

Tujuan : Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan dan  

   volume prisma 

  

Gambar 3.9 Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Prisma 
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������ �	
���  ���� ���� � �
���
 

 

b. Luas permukaan prisma ���. ��� tanpa tutup 

 ����� ∆���! " �#$%&%&'( ∆��� � )&'((&! 

 *�� � ��
2 , " -��� " �� " ��! � ��. 

 *8 � 6
2 , " -�10 " 6 " 8! � 7. 

 24 " 168 

 192 678 

Jadi, luas permukaan prisma tanpa tutup adalah 192 678. 
  

 

 

Hitunglah luas permukaan bangun ruang di bawah ini. 

 

 

2. Volume Prisma 

Untuk mengetahui rumus volume prisma, perhatikan gambar 3.10 berikut. 

 

 
 

Gambar 3.10 memperlihatkan sebuah balok 9:;<. =>?@ yang dibagi dua secara melintang. Ternyata, 

hasil belahan balok tersebut membentuk prisma segitiga, seperti pada gambar 3.10 (b). Perhatikan 

prisma segitga :;<. >?@ pada gambar 3.10 (c). Dengan demikian, volume prisma segitiga adalah 

setengah kali volume balok. 

AB%�7$ CD&�7� :;<. >?@  1
2 � AB%�7$ E�%BF 9:;<. =>?@ 

AB%�7$ CD&�7� :;<. >?@  1
2 � C � % � ) 

AB%�7$ CD&�7� :;<. >?@  *1
2 � C � %, � ) 

AB%�7$ CD&�7� :;<. >?@  ���� �%�� � )&'((& 
  

Jadi, volume prisma dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.10 Balok dan prisma 

4 
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1. Hitunglah volume bangun ruang berikut. 

 

2. Volume sebuah prisma segi empat beraturan adalah 54 cm�. Jika panjang rusuk-rusuk tegaknya 2 

kali panjang rusuk alas, bagaimana dengan luas alasnya? 

 

3. Sebuah prisma segi empat beraturan mempunyai volume 800 cm�. Jika tinggi prisma adalah 8 cm, 

tentukanlah panjang rusuk alas prisma. 

 

 

1. Sebuah prisma dengan alas segitiga 

siku-siku dan tinggi 10 
�. Hitunglah 

volumenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2. Sebuah akuarium berbentuk prisma 

segienam beraturan dengan panjang 

rusuk alasnya 8 �� dan tingginya 

10 ��. Hitunglah volume akuarium 

itu. 

 

 

 

Penyelesaian : 

1. ��� ���� � �
�

� 12 � 9 � 54 
�� 

������ � ��� ���� � ������ 

������ � 54 � 10 

  � 540 
�� 

Jadi, volume prisma segitiga adalah 540 
�� 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

� �∆ � √8� ! 4� � √64 ! 16 � 4√3 

� ��� �������� � $�%∆

�
� &�'(√�)

�
� 16√3 ��� 

� ��� ���� *+���� � 6 � ��� �������� 

��� ���� *+���� � 6 � 16√3  
��� ���� *+���� � 96√3 ��� 

� ������ *+���� � ��� ���� � ������ 

������ *+���� � 96√3 � 10 

������ *+���� � 960√3 ��� 

Jadi, volumenya adalah 960√3 ���. 
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1. Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan atap yang sama bentuk dan ukurannya. 

Semua sisi bagian samping sebuah prisma berbentuk persegipanjang. 

2. Secara umum, sebuah prisma segi-n (prisma dengan alas segi-n) memiliki : 

� Titik sudut : 2� 

� Rusuk : 3� 

� Sisi : �� � 2� 

� Diagonal bidang : ��� � 1� 

� Diagonal ruang   : ��� � 3� 

3. Berikut ini adalah beberapa contoh jaring-jaring prisma segilima dan segienam 

     
4. Pada bangun ruang prisma berlaku rumus-rumus sebagai berikut. 

 

Luas permukaan prisma � 2 � ���� ���� � ��������� ���� � ������� 

Volume � ���� ���� � ������ #$��%� 

 

 

 

 

 
 

Kerjakanlah soal-soal berikut. 

1. Tentukan apakah bangun ruang berikut 

merupakan prisma atau bukan. Jika ya, 

tentukan jenis prisma yang dimaksud. 

a. (skor 2)                   c. (skor 2)                      

 

  

  
  

b. (skor 2)                    d. (skor 2)                   

 

  

 
 

2.   

 

 

 

Dari gambar prisma segilima di atas. Tentukan 

unsur-unsur berikut. 

a. Sisi/bidang (skor 3) 

b. Rusuk (skor 3) 

c. Titik sudut (skor 3) 

d. Diagonal bidang (skor 3) 
 

3. Diketahui sebuah prisma segitiga samakaki 

seperti pada gambar berikut. Tentukan: 

 

 

 

 

 

 

a. Panjang diagonal bidang &' (skor 4) 

b. Panjang diagonal bidang &( (skor 4) 

c. Luas bidang '(& (skor 4) 
 

4.                                 

                                     (skor 5) 

 

Dari gambar prisma di atas, buatlah jaring-

jaring prisma tersebut. 

 

 



 

 

 

 

35 

5. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Dari gambar prisma segiempat tersebut, 

tentukan: 

a. Panjang seluruh rusuk (skor 4) 

b. Luas alas prisma (Luas ����) (skor 4) 

c. Luas permukaan prisma ����. ���	  

(skor 4) 

d. Volume prisma ����. ���	 (skor 4)  
  

6. Sebuah tenda 

memiliki ukuran 

seperti pada gambar 

di samping, tentukan: 

a. Luas permukaan tenda kemah tersebut. 

(skor 4) 

b. Volume tenda tersebut. (skor 4) 
 

7. Sebuah prisma memiliki luas alas dan tinggi 

berturut-turut adalah 52 �� dan 8 �. 

Hitunglah volume prisma tersebut. (skor 4) 

8. Volume sebuah prisma adalah 200 ��. Jika 

tinggi prisma adalah 8 �, tentukan luas alas 

prisma tersebut. (skor 4) 
 

9. Lengkapilah tabel berikut. 

����  

���� ������ 

������ 

������ 

 !���" 

������ 

 

#$ %# &' % …   (skor 4) 

&' )%# … $** )%$ (skor 4) 

… && )% &+' )%$ (skor 4) 

&, )%# - )% … (skor 4) 

 

10. Sebuah kawat sepanjang 135 � akan dibuat 

kerangka prisma segitiga. Jika panjang 

seluruh rusuk prisma segitiga tersebut 

memiliki ukuran yang sama panjang, 

tentukanlah : 

a. Panjang rusuk dan tinggi prisma 

tersebut.(skor 5) 

b. Luas permukaan prisma segitiga 

tersebut.(skor 5) 

c. Volume prisma segitiga tersebut. (skor 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini. 

Ukurlah tingkat penguasaan materi kalian dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

0123456 78238659:52 ;
<:%=59 >4?@  A825@

&**
B &**% 

Keterangan : 

90% E 100% ; �FGH IJHFKG 

80% E    89% ; �FGH  

70% E    79% ; �MHMN 

   0% E    69% ; PMQFRS 

Bila skor kalian mencapai minimal 80% kalian bisa melanjutkan kemateri selanjutnya, namun jika 

masih kurang maka kalian harus mengulangi materi sampai benar-benar mampu memahaminya 

dan mencapai nilai minimal 80%  
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KEGIATAN BELAJAR 4 

BANGUN RUANG LIMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengertian  dan Unsur-unsur Limas 

Pernahkah kalian melihat benda berbentuk seperti pada gambar 4.1? 

Gambar 4.1 adalah Piramida. Piramida merupakan salah satu dari 

keajaiban dunia. Bangunan yang berbentuk limas segiempat ini berdiri 

kokoh di dataran Mesir. Piramida disusun atas ribuan bongkahan batu yang 

memiliki bobot sekitar dua ton. Piramida tersebut jika dimodelkan akan 

terlihat seperti gambar 4.2 limas segiempat: 

 

 

 

 

Limas merupakan bangun ruang sisi datar yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak yang 

berbentuk segitiga. Penamaan limas sesuai dengan bentuk alasnya. Secara umum, unsur-unsur yang 

dimiliki oleh sebuah limas sebagai berikut. 
 

a. Sisi/Bidang 

Coba kamu perhatikan lagi bentuk limas segiempat pada gambar 4.3. Dari 

gambar tersebut, terlihat bahwa setiap limas memiliki sisi samping yang 

berbentuk segitiga. Pada limas segiempat �. ����, sisi-sisi yang terbentuk 

adalah sisi ���� (sisi alas), ��� (sisi depan), ��� (sisi belakang), ��� (sisi 

samping kiri), dan ��� (sisi samping kanan). 
 

b. Rusuk 

Perhatikan kembali limas segiempat �. ���� pada gambar 4.3. Limas 

tersebut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Rusuk alasnya adalah 

��, ��, ��, dan ��. Adapun rusuk tegaknya adalah ��, ��, ��, dan ��.  
 

 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat limas dan bagian-bagiannya serta menentukan     

    ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Mengidentifikasi sifat-sifat limas. 

Indikator  : Menyebutkan unsur-unsur limas.  

Tujuan : 1. Siswa dapat mengenal bangun ruang limas 

   2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur limas. 

 

Mengenal Bangun Ruang Limas 

Gambar 4.1 Piramida 

 

Gambar 4.2 Macam-macam limas 

 

Gambar 4.3  

Limas segiempat �. ���� 
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c. Titik Sudut 

Jumlah titik sudut suatu limas sangat bergantung pada bentuk alasnya. Setiap limas memiliki titik puncak 

(titik yang letaknya di atas). Coba kamu perhatikan limas-limas pada gambar 4.3 dan gambar 4.2. Limas 

segitiga memiliki 4 titik sudut, limas segiempat memiliki 5 titik sudut, dan limas segilima memiliki 6 titik 

sudut. 
 

d. Diagonal sisi/Bidang 

Jumlah diagonal sisi/bidang suatu limas hanya terdapat pada sisi alasnya. Pada limas segiempat 

�. ���� memiliki diagonal sisi/bidang yaitu �� dan ��. 
 

Jika suatu limas beralaskan segi-n, maka limas tersebut dinamakan limas segi-n. Jika panjang rusuk alas 

limas segi-n sama panjang, maka limas tersebut diberi nama limas segi-n beraturan. Berikut ini diberikan 

beberapa limas segi-n beraturan (gambar 4.4). Mari kita cari hubungan nama sebuah limas dengan 

banyaknya sisi, titik sudut, dan rusuk pada lima itu. 

 

 

 

 

Diskusikan dengan teman sebangkumu, banyak sisi, titik sudut, dan rusuk limas segi-n. Bagaimana 

hubungan antara banyak titik sudut, banyak sisi, dan rusuk pada limas? Berikut ini diberikan salah 

satu contoh limas segi-n dan hubungannya dengan banyak sisi, banyak titik sudut, serta banyak 

rusuk. Jika kalian mengalami kesulitan, carilah informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan 

sekolah kalian atau coba kalian diskusikan bersama temanmu. 
 

Nama Limas Banyak Sisi Banyak Titik Sudut Banyak Rusuk 

 

Limas segi-3 

4 4 6 

 

Limas segi-4 

5 5 8 

Limas segi-n … … … 

 

 

 

Gambar 4.4 (a) Limas segitiga beraturan, (b) Limas segiempat beraturan, dan (c) Limas segienam beraturan 
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1.   

 

 

 

 

 

 

�. ���� merupakan limas segi empat 

beraturan. 

a. Tentukanlah bidang diagonal limas. 

  

b. Kongruenkah bidang-bidang diagonal 

limas tersebut? 
 

2. Adakah bidang diagonal pada suatu limas 

segitiga? Berikan alasanmu. 
 

3. Tentukan banyaknya diagonal pada limas 

yang alasnya berbentuk. 

a. Belah ketupat 

b. Jajargenjang 

c. trapesium 

 

2. Menggambar Limas 

Secara umum yang perlu diperhatikan dalam proses menggambar 

limas adalah alasnya. Jadi, yang pertama kali dibuat adalah alas limas 

tersebut. Misalkan limas yang akan dibuat adalah segiempat. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar limas 

adalah sebagai berikut. 
   

a. Buatlah persegi panjang yang akan dijadikan alas limas. Gambar 

4.5 (a) menunjukkan persegi panjang ���� yang akan dijadikan 

alas limas. Persegi panjang tersebut digambarkan menyerupai 

jajargenjang. Hal ini disebabkan karena bidang ���� tersebut 

bidang orthogonal. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud 

dengan bidang orthogonal? 
  

b. Langkah selanjutnya, buatlah garis diagonal pada bidang ���� 

yang telah kamu buat. Dari gambar 4.5 (b), terlihat bahwa garis 

diagonal yang dimaksud adalah �� dan ��. 
 

c. Dari titik potong dua diagonal yang telah dibuat, misalkan titik �, 

buatlah ruas garis yang tegak lurus dengan bidang alas ����. 

Ruas garis ini, yaitu ruas garis �	 merupakan tinggi limas yang 

akan dibuat. Perhatikan gambar 4.5 (c). Titik 	 merupakan titik 

puncak limas yang akan dibuat. 
 

d. Langkah terakhir, yaitu membuat ruas garis dari setiap ujung 

bidang alas limas, yaitu titik �, �, �, dan � ke titik puncak limas 

(titik 	). Dari gambar 4.5 (d) terlihat bahwa ada 4 ruas garis yang 

dibuat, yaitu ruas garis �	, �	, �	, dan �	. 
 

 

  

1. Gambarlah limas �. ���� dengan persegi 

dengan sisi 4 cm dan titik tinggi pada 

perpotongan kedua diagonal, tinggi �� �

4 cm. 

  

2. Lukislah limas �. ��� dengan �� � 4 cm, 

�� � 3 cm, dan tinggi �� � 5 cm. Tinggi 

�� � 4 cm. 

 

 

1 

Secara umum, sebuah limas segi-n (limas 

dengan alas segi-n) memiliki : 

� Titik sudut  : n � 2 

� Rusuk       : 2n 

� Sisi       : �n � 1� 

� Diagonal bidang : 
�

�
�n � 3� 

Gambar 4.5 Cara menggamba limas segi  

empat beraturan 

 

2 
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Seperti bangun ruang lainnya, jaring-jaring limas diperoleh dengan mengiris beberapa rusuknya, 

kemudian direbahkan. Untuk lebih jelasnya, pelajari gambar 4.6 berikut. 

 

 

Gambar 4.6 memperlihatkan cara memperoleh jaring-jaring limas segiempat. Bagaimanakah bentuk 

jaring-jaring limas segiempat lainnya? 

 

 

Buatlah limas segiempat dari kertas karton seperti pada gambar 4.6 (a). Setelah itu, irislah pada sisi 

yang lain sampai limas tersebut bisa dibuka. Setelah limas terbuka, jiblaklah jaring-jaring limas 

tersebut pada buku tulismu. Ulangi lagi sampai kalian memperoleh jaring-jaring limas sebanyak 

mungkin. 

 

 

  

1. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

�. ��� adalah limas dengan alas segitiga 

sama kaki �� � ��. Limas tersebut dipotong 

pada rusuk ��, ��, dan ��. Buatlah jaring-

jaring limas tersebut. 

  

2.   

 

 

 

 

 

 

 	. ���
� adalah limas dengan alas segi lima. 

Limas tersebut dipotong pada rusuk 

	�, 	�, 	�, 	
,  dan 	�. Buatlah jaring-jaring 

limas tersebut. 

 

 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat limas dan bagian-bagiannya serta menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Membuat jaring-jaring limas 

Indikator  : Merancang jaring-jaring limas 

Tujuan : Siswa dapat membuat jaring-jaring limas 

 

Jaring – jaring Bangun Ruang Limas  

Gambar 4.6 Alur pembuatan jaring-jaring limas 
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1. Luas Permukaan Limas 

Sama halnya dengan prisma, luas permukaan limas pun dapat diperoleh dengan cara menentukan 

jaring-jaring limas tersebut. Kemudian, jumlahkan luas bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk. 

Untuk lebih jelas perhatikan gambar 4.7 berikut. 

 
 
  

Gambar 4.7 memperlihatkan sebuah limas segiempat �. ���� beserta jaring-jaringnya. Dengan 

demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut. 
   

��	
 �����		� ���	
 �. ���� � � ���� � � ∆ ��� � � ∆ ��� � � ∆ ��� � �∆��� 

��	
 �����		� ���	
 �. ���� � � ���� � �� ∆ ��� � � ∆ ��� � � ∆ ��� � �∆���� 

 

Secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut. 
  

  �� ! "#$%�&  ' ()% ! � �� !  ( ! � *�%( + (� ! !)!-!)!) ,#- & 

  

 

   

Diketahui limas segi empat beraturan 

.. ���� dengan panjang rusuk alas 10 cm 

dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan 

limas. 

Penyelesaian : 

.�4 � .54 � 5�4 

.�4 � 124 � 54 

.�4 � 7124 � 54 

.�4 � √144 � 25 

� 13 ;� 

  

 

�<=<> � 10 ? 1 � 100 ;�4 

�>@>@ ABC<D �
1
2

? 10 ? 13 

�>@>@ ABC<D � 65 ;�4 

 

Luas permukaan limas 

� �<=<> � �4 ? �>@>@ ABC<D� 

� 100 � �4 ? 65� � 360 ;�4 
 

Jadi, luas permukaan limas adalah  360 cm4 

 

Standar Kompetensi (SK) : Memahami sifat-sifat limas dan bagian-bagiannya serta  menentukan     

   ukurannya. 

Kompetensi Dasar (KD) : Menghitung luas permukaan dan volume limas 

Indikator  : 1. Menemukan rumus luas permukaan dan volume limas 

   2. Menghitung luas permukaan dan volume limas 

 Tujuan  : Siswa dapat menemukan rumus dan menghitung luas permukaan dan  

 Volume limas 

 

Luas Permukaan dan Volume Bangun Ruang Limas 

Gambar 4.7 Limas segiempat �. ���� dan jaring-jaringnya. 
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1. Hitunglah luas permukaan limas di bawah ini. 

a.                                      b. 

 

  

2. Sebuah limas segi lima beraturan dengan luas 

alas 56 cm�. Jika luas permukaan limas 

adalah 136 cm�, hitunglah luas sisi tegak 

limas. 
  

3. Sebuah limas segi empat beraturan dengan 

panjang rusuk alas 	. Hitunglah luas 

permukaan limas jika rusuk alas 
 rusuk 

tegak. (nyatakan dalam 	). 

  

2. Volume  Limas 

Gambar 4.8 menunjukkan sebuah kubus ���. ����. Kubus tersebut 

memiliki 4 buah diagonal ruang yang saling berpotongan di titik �. Jika 

diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 

buah limas segiempat, yaitu limas segiempat 

�. ���, �����, �. ����, �. ���, �. ����. Dengan demikian, 

volume kubus ���. ���� merupakan gabungan volume keenam limas 

tersebut. 

 

6 � ������ ����� �. ��� 
 ������ ���. ���� 

6 � ������ ����� �. ��� 

1

6
� �� � � � � 

6 � ������ ����� �. ��� 

1

6
� � � � � � 

6 � ������ ����� �. ��� 

1

6
� �� � � 

6 � ������ ����� �. ��� 

1

6
� �� �

2

2
� 

6 � ������ ����� �. ��� 

2

6
� �� �

�

2
 

6 � ������ ����� �. ��� 

1

3
� �� �

�

2
 

 

Oleh karena �� merupakan luas alas kubus ���. ���� dan 
!

�
 

merupakan tinggi limas �. ��� maka 
 

������ ����� �. ��� 

1

3
� �� �

�

2
 

������ ����� �. ��� 

1

3
� "��� ���� ����� � #�$%%� ����� 

 

Jadi, rumus limas dapat dinyatakan sebagai berikut. 
  

  &'()*+ (,*-. 

/

0
� 1)-. -(-. (,*-. � 2,344, (,*-. 

4 

Gambar 4.8 Kubus dengan 

keempat diagonal ruangnya 

yang berpotongan di �. 
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1. Sebuah limas dengan alas segitiga siku-siku 

yang panjang rusuk-rusuknya 9 cm, 12 cm, 
dan 15 cm. Jika tinggi limas 10 cm, 
hitunglah volumenya. 
 

Penyelesaian: 

Alas limas berbentuk segitiga siku-siku, 

maka luas alasnya adalah 


��� �
1
2

� 9 � 12 


� � 6 � 9 


� � 54 ��� 
 

��� �
1
3

� 
��� � � 

��� �
1
3

� 54 � 10 

��� � 180 ��� 

Jadi, volume limas adalah 180 ���. 

2. Sebuah limas segiempat beraturan volumenya 

12�� cm�. Jika tinggi limas 9 cm, tentukanlah 

panjang diagonal sisi alas limas. 
 

Penyelesaian: 

��� �
1
3

� 
��� � � 

12�� �
1
3

� 
��� � 9 

12�� � 3 
��� 

14�� �  
��� 

Karena alas limas berbentuk persegi, maka 

panjang rusuk � �
��� 

panjang rusuk � √4�� � 2� 

sehingga  diperoleh  panjang  diagonal   sisinya 

� 2�√2 ��. 

Jadi, panjang diagonal sisi alas prisma adalah 

2�√2 ��  

 
 

  

1. Hitunglah volume limas dari gambar berikut. 

a.                                   b. 

 

  

2. Sebuah limas volumenya 1.568 cm� dengan 

alas persegi. Jika panjang rusuk alasnya 

14 cm, hitunglah tingginya. 
  

3. Sebuah limas segienam beraturan 

mempunyai panjang rusuk alas 8 cm dan 

rusuk tegaknya 10 cm. Tentukanlah 

volumenya. 

 

 

5 
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1. Limas merupakan bangun ruang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak yang 

berbentuk segitiga. 

2. Secara umum, sebuah limas segi-n (limas dengan alas segi-n) memiliki : 

� Titik sudut   : �� � 2� 

� Rusuk  : 2� 

� Sisi   : �� � 1� 

� Diagonal bidang : 
�

�
�� 	 3� 

3. Berikut ini adalah beberapa contoh jaring-jaring limas 

 
4. Pada bangun ruang limas berlaku rumus-rumus sebagai berikut. 

 

Luas permukaan limas � ���� ���� � �����  ���� �!�! "#$�% 

Volume �
1

3
( ���� ���� ( "!�$$! �!��� 

 
 

 
 

 
Kerjakanlah soal-soal berikut. 

1. Perhatikan gambar bangun ruang berikut. 

 

Dari gambar tersebut, tentukan: 

a. Nama bangun ruang tersebut. Skor (2) 

b. Sisi bangun ruang tersebut. Skor (2) 

c. Rusuk bangun ruang tersebut. Skor (2) 

d. Titik sudut bangun ruang tersebut. Skor (2) 
 

2. Dari gambar limas segiempat ). +,-., 

tentukan: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

a. Panjang +- Skor (4) 

b. Panjang ,0 Skor (4) 

c. Panjang )- Skor (4) 
 

3. Buatlah limas yang memiliki alas sebagai 

berikut.  

a. Segitujuh Skor (3) 

b. Segidelapan Skor (3) 

 

1 23  

4 � 1 23 

cm 

5 23 
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4. Buatlah jaring-jaring limas-limas berikut ini. 

a. Skor (2)  

  

 

 

 

 

 

b. Skor (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Perhatikan gambar limas �. ���� berikut. 

 
Alas limas �. ���� merupakan persegi yang 

memiliki panjang sisi 13 cm. Jika sisi tegak 

limas merupakan segitiga samakaki dengan 

tinggi 18 cm, tentukan : 

a. Luas alas Skor (4) 

b. Luas ∆��� Skor (4 ) 

c. Luas bidang tegak Skor (4) 

d. Luas permukaan Skor (4) 
 

6.   

 

 

 

 

 

Diketahui limas segitiga siku-siku �. ��� 

seperti gambar di atas. Jika luas seluruh sisi 

tegaknya adalah 84 cm� dan luas 

permukaannya 108 cm�, tentukan: 

a. Luas alas limas tersebut Skor (4) 

b. Panjang �� Skor (3) 
 

7. Hitunglah luas permukaan sebuah limas 

segitiga yang semua panjang rusuknya 6 cm. 

Skor (4) 
 

8. Perhatikan gambar rangka bangun berikut. 

 
Rangka bangun tersebut terdiri atas dan 

bagian yaitu balok dan limas, Tentukan : 

a. Luas permukaan balok Skor (3) 

b. Volume balok Skor (3) 

c. Luas alas limas Skor (3) 

d. Panjang diagonal alas limas Skor (3) 

e. Volume limas Skor (3) 
 

9. Diketahui sebuah limas memiliki alas persegi 

dengan ukuran sisi 90 cm. Jika volume limas 

tersebut 216.000 cm�, tentukan: 

a. Luas alas limas tersebut Skor (4) 

b. Tinggi limas tersebut Skor (4) 
 

10. Lengkapi tabel berikut. 

 
 

 

 

 

 
�� �� 

 

 ! " �� 

cm 

Skor (3) 

Skor (3) 

Skor (3) 

Skor (3) 

Skor (3) 



 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini. 

Ukurlah tingkat penguasaan materi kalian dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

������� 	
��
������ 
������ ����  �
���

���
� ���% 

Keterangan : 

90% � 100%  ���  !" �#� 

80% �    89%  ���   

70% �    79%  &' '( 

   0% �    69%  *'+�,- 

Bila skor kalian mencapai minimal 80% kalian bisa melanjutkan kemateri selanjutnya, namun jika 

masih kurang maka kalian harus mengulangi materi sampai benar-benar mampu memahaminya 

dan mencapai nilai minimal 80%  
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KEGIATAN BELAJAR 5 

APLIKASI BANGUN RUANG SISI DATAR 

DALAM KEHIDUPAN 

 

 

 
 

Konsep atau pengertian mengenai unsur-unsur yang ada pada kubus dan balok seringkali diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenai volume akuarium, panjang tiang yang menjulang pada 

bangunan atau panjang rentangan kabel pada jembatan penyeberangan di atas sungai. Pengertian 

mengenai rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang, volume dan luas seringkali digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

1. Sebuah akuarium mempunyai ukuran 

panjang 1,2 m, lebar 0,6 m, dan tinggi 0,5 m 

diisi air 
	



 nya. Tentukanlah volume air dalam 

akuarium itu. 
 

Penyelesaian: 

����� �
3

4
� 1,2 � � 0,6 � � 0,5 � 

����� �
3

4
� 12 �� � 6 �� � 5 �� 

����� � 270 ��	 

����� � 270 ℓ 
 

2. Suatu kolam renang berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 50 m, lebar 15 m, dan 

kedalam 1 m. Pada kolam renang tersebut 

bagian dalamnya akan dicat.  

Jika 1 kaleng cat dapat mengecat 5.000 dm , 

berapa banyak kaleng cat yang diperlukan ? 
 

Penyelesaian: 

Luas bagian dalam kolam adalah 

� +500 �� � 150 ��, - 2 � +150 �� � 

� 10 ��, - 2 � +500 �� � 10 ��, 

� 75.000 �� - 3.000 �� - 10.000 ��  

� 88.000 ��  
 

Banyak kaleng cat 

�
88.000 �� 

5.000 �� 
� 1 34567 849 

� 17,6 34567 849 
 

Jadi, banyak cat yang diperlukan adalah 17
	

:
 

kaleng cat 

 

 

  

1. Seorang anak 

membeli akuarium 

dengan ukuran 

panjang 1 m, lebar 

0,6 m dan tinggi 

0,5 m. Akuarium itu akan diisi dengan air 

setinggi 



:
 bagian. Tentukanlah banyaknya 

air yang diperlukan (dalam liter). 

  

2. Seorang petani ingin membatasi kebunnya 

dengan batu bata yang berukuran 20 cm �

10 cm � 5 cm. Jika kebun petani itu 

berukuran panjang 30 m dan lebar 20 m, 

berapa banyak batu bata yang diperlukan 

jika tinggi pagar 1 m ? 

 

   

Bangun Ruang Kubus dan Balok 

1 
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1. Seorang tukang minyak memiliki 

persediaan minyak yang ditampung pada 

wadah yang berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 1,2 m, lebar 0,8 m, dan 

tinggi 0,5 m. Minyak itu akan dipindahkan 

dengan menggunakan alat yang 

berbentuk balok juga dengan ukuran 

40 cm � 20 cm � 10 cm. Berapa kali alat 

itu digunakan untuk memindahkan 

seluruh minyak ? 
 

2. Sebuah meja berbentuk seperti gambar di 

samping. Jika seluruh permukaan meja 

tersebut akan dicat dan 1 kaleng cat 

cukup untuk mengecat 0,8 m. 

  

 

berapa kaleng cat yang diperlukan untuk 

mengecat permukaan meja tersebut ? 
   

3. Hitunglah volume 

sebuah tempat duduk 

yang dibuat dari beton 

seperti gambar di 

samping ini 

 

 

 

 

Gambar di samping merupakan jaring-jaring kubus. Setiap sisi 

yang berseberangan pada kubus di samping mempunyai 

jumlah “•” adalah tujuh. Salinlah jaring-jaring kubus berikut 

dan isilah sisi-sisi kubus dengan aturan jumlah “•” dari sisi 

yang berseberangan adalah tujuh.  
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Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang secara geometri berbentuk limas 

dan prisma. Untuk mengetahui lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 

 

 

Dina membuat lampion 

dengan menggunakan 

kertas dorslah. Bentuk 

lampion seperti terlihat 

pada gambar di samping 

ini (bawah terbuka). 

Hitunglah kertas dorslah yang diperlukan Dina 

untuk membuat lampion tersebut. 
  

Penyelesaian: 

Untuk menghitung kertas dorslah yang 

diperlukan berarti kita harus menghitung luas 

permukaan lampion itu.  

Kita misalkan, � � �� � ��� 

��  � Luas permukaan prisma 

��� � Luas permukaan limas 

��   � 4 � �24 � 20� � 1.920 ���
 

��� � 4 � Luas segitiga yang merupakan  
sisi tegak limas 

Untuk mengetahui luas segitiga tersebut, kita 

harus mengetahui tinggi segitiga tersebut. 

Dengan dalil Pythagoras, kita peroleh 

!� � 9� � 12� 

!� � 81 � 144 

!� � 225 ��� 

! � √225 

! � 15 �� 

Jadi, luas segitiga sisi tegak limas 

�
1

2
� % � ! 

�
1

2
� 24 � 15 � 180 ��� 

sehingga, � � �� � ��� 

sehingga, � � 1.920 � 720 � 2.640 ��� 

Jadi, kertas dorslah yang diperlukan Dina 

sebanyak 2.640 cm�. 

 

 

  

1. Suatu atap rumah berbentuk limas yang 

alasnya berbentuk persegi dengan sisi 8 m 

dan tinggi 3 m. Atap tersebut hendak 

ditutupi dengan genteng berukuran 

40 cm � 20 cm. Berapa banyak genteng 

yang diperlukan untuk menutupi atas 

tersebut ? 
 

2. Sketsa gambar sebuah 

gedung berbentuk prisma 

tegak dengan alas segitiga 

sama kaki, seperti terlihat 

pada gambar di samping 

ini. Jika -. � 10 m, ./ �
8 m, tinggi gedung 50 m, 

berapakah volume gedung itu ? 

  

3. Tora membuat mainan menggunakan kertas 

asturo. Mainan Tora berbentuk limas 

dengan alas jajargenjang. Panjang sisi 

jajargenjang 12 cm dan jarak antara sisi ini 

dengan sisi sejajarnya adalah  15 cm. Jika 

volume limas  600 cm0, berapakah tinggi 

limas tersebut ? 
 

4. Bungkus sebuah coklat berbentuk prisma 

segitiga sama sisi seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

Hitunglah volume 

coklat yang tepat 

ditampung oleh 

bungkus tersebut. 

 

 

   

2 

Bangun Ruang Prisma dan Limas 
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5. Sebuah tempat sampah memiliki bentuk seperti 

pada gambar di samping. Hitunglah volume 

tempat sampah itu.  

 

 

 

 

1. Carilah tempat (bungkus) makanan yang berbentuk limas dan 

prisma, kemudian ukuran rusuknya. Setelah itu, hitunglah luas 

permukaan dan volume dari bungkus tersebut. 
 

2. Tukarkan bungkus yang kalian peroleh dengan yang diperoleh 

teman sebangkumu. Ukurlah bungkus tersebut kemudian 

tentukan luas permukaan dan volumenya. Bandingkanlah hasil 

yang kalian peroleh dengan hasil yang diperoleh temanmu. 
 

 

 

Kerjakanlah soal-soal berikut. 

1. Perhatikan gambar kotak kue berikut: 

Gambar di samping adalah 

kotak kue yang 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk 9 cm. 

Hitunglah Luas permukaan 

kotak kue tersebut. (skor 5) 
 

2. Perhatikan gambar kotak roti berikut: 

Hitunglah luas 

permukaan kotak roti 

tersebut! (skor 10) 
 

 

 

 

 

 

3. Pak Budi hendak membuat kandang ayam 

berbentuk kubus dengan kerangka terbuat 

dari besi. Panjang sisi kandang yang 

direncanakan adalah 40 cm. Jika Pak Budi 

memiliki panjang besi 38.400 cm jumlah 

kandang yang dapat dibuat! (skor 15) 

4. Pernakah kamu 

berkemah? 

Berbentuk apakah 

tenda yang kamu 

pakai? Bila tenda 

yang kamu pakai seperti gambar tenda di 

samping, Hitunglah luas kain yang diperlukan 

untuk membuat tenda itu? (skor 10) 
 

5. Sebuah limas tinggi 36 cm dan tinggi rusuk 

tegaknya 39 cm. Jika alasnya berbentuk 

persegi maka tentukan luas permukaan limas. 

(skor 15) 

 

6. Volume bangun di bawah adalah…….(skor 15) 

 

 



 

 

 50  

 

7. Hitunglah volume air dalam kolam renang 

yang panjangnya 30 m, lebarnya 10 m, 

kedalaman air pada ujung dangkal 3 m terus 

melandai hingga pada ujung dalam 5 m. 

(skor 15) 

 

 

 

 

8. Perhatikan limas 

T.ABCD alasnya 

berbentuk persegi. 

Keliling alas limas 

72 cm, dan panjang 

�� � 15 cm. 

Volume limas 

tersebut 

adalah……… 

(skor 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 m 

5
 m

 

3 m 

A B 

C D 

P O 

T 

REFLEKSI 

Cocokkan jawaban kalian dengan menggunakan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini. 

Ukurlah tingkat penguasaan materi kalian dengan menggunakan rumus di bawah ini: 

 

��	
�� ��	
�����	 �
������ ����  ��	��

���
� ���% 

Keterangan : 

90% � 100% �  !"# $%#!&" 

80% �    89% �  !"#  

70% �    79% � )*#*+ 

   0% �    69% � -*.!/0 

Bila skor kalian mencapai minimal 80% kalian bisa melanjutkan kemateri selanjutnya, namun jika 

masih kurang maka kalian harus mengulangi materi sampai benar-benar mampu memahaminya 

dan mencapai nilai minimal 80%  
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TEKA TEKI SILANG 

Setelah kamu mengenal berbagai bangun ruang sisi datar (kubus daan balok), sekarang saatnya kita 

bermain Teka-teki Silang. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Diskusikan jawaban untuk 

pertanyaan mendatar dan menurun. Tuliskan jawabannya sesuai dengan nomor. 
 

 

 

MENDATAR MENURUN 

1. Aku adalah sebuah bangun ruang 

yang memiliki 6 sisi dan 8 titik sudut. 

Selain itu, aku memiliki 12 rusuk yang 

sama panjang 
 

3. Ruas garis yang terbentuk oleh sudut 

yang berhadapan pada satu ruang. 
 

4. Banyak titik sudut pada balok. 
 

8. Banyak diagonal ruang. 
 

9. Setiap daerah yang membatasi 

bagian dalam bagian luar. 
 

10. Rangkaian sebuah sisi-sisi yang jika 

disatukan akan membentuk bangun 

ruang. 
 

11. Berapakah luas permukaan kubus 

jika panjang rusuknya adalah 2 cm. 

2. Bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 

tiga pasang bangun ruang datar berbentuk 

persegi panjang yang kongruen dan sejajar. 
 

3. Banyak rusuk pada kubus. 
 

5. ������ �	��
 �  …  ���	�  ������ 

(dari bawah ke atas) 
 

6. Perpotongan dua sisi merupakan sebuah 

ruas garis. 
 

7. Banyak bidang diagonal pada kubus 
 

12. Titik perpotongan dari setiap tiga rusuk yang 

bertemu. 
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TEKA TEKI SILANG 

Setelah kamu mengenal berbagai bangun ruang sisi datar (prisma dan limas), sekarang saatnya kita 

bermain Teka-teki Silang. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Diskusikan jawaban untuk 

pertanyaan mendatar dan menurun. Tuliskan jawabannya sesuai dengan nomor.  

 

 

MENDATAR MENURUN 

1. Teorema yang menunjukkan hubungan 

antar panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-

siku.  

4. Banyak titik sudut pada limas segitiga. 

5. Rangkaian sebuah sisi-sisi yang jika 

disatukan akan membentuk bangun ruang 

sisi datar. 

7. Banyak rusuk pada prisma segitiga 

10. Banyak diagonal bidang pada limas 

segiempat. 

11. Bangun ruang sisi datar kecuali. (dari 

kanan ke kiri) 

12. Bidang yang melalui dua rusuk yang 

berhadapan. (dari kanan ke kiri) 

2. Limas (bahasa inggris) 

3. Bangun ruang sisi datar tertutup yang 

dibatasi oleh dua sisi dan berbentuk segi 

banyak yang sejajar dan kongruen. 

6. Dua buah titik sudut yang berhadapan 

pada sebuah ruang atau garis yang 

menghubungkan dua buah titik sudut yang 

tidak berurutan letaknya dalam sebuah 

bangun ruang. 

8. Jumlah bidang sisi dari prisma segi 

delapan. (inggris) 

9. Bangun ruang yang bentuknya menyerupai 

bentuk piramida. 

 

 

 

 

1. 

2. 3. 

4. 

7. 

5. 

6. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar. 
 

1. Aku adalah sebuah bangun ruang yang 

memiliki 6 buah sisi dan 4 buah titik sudut. 

Selain itu, aku memiliki 12 rusuk yang 

berukuran sama panjang. Aku adalah ….. 

a. Kubus                    c.    Prisma Segitiga 

b. Balok                     d.   Limas Segitiga 
 

2.   

 

 

 

 

 

 
  

Dari gambar balok ����. ���	 di atas, 

diagonal ruang ditunjukkan oleh ….. 

a. 	�                        c.   ���� 

b. ��                       d.   ���	 
 

3. Sebuah kubus 
��. ���� memiliki 

panjang rusuk 13 cm. Panjang diagonal 

bidang kubus tersebut adalah ….. 

a. √13 cm            c.   13√2 cm 

b. 2√13 cm         d.   12√3 cm 
 

4. Berikut ini yang bukan merupakan jaring-

jaring kubus adalah ….. 

a.                                   c.                                               

 

 

 
 

b.                                 d.  

 

 

 

5. Volume kubus yang luas permukaannya 

1.014 cm� adalah ….. 

a. 2.197 cm�                    c.    884 cm� 

b. 2.526 cm�                    d.   1.697 cm� 

6. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-

turut 60 cm, 36 cm, dan 45 cm. Jika 

akuarium tersebut di isi air sebanyak 
�

#
 bagian 

maka volume air tersebut adalah ….. 

a. 2.025 cm�                 c.   7.290 cm� 

b. 5.625 cm�                 d.   72.900 cm� 
 

7. Sebuah ruangan berbentuk balok akan di cat 

dindingnya. Jika ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi ruangan tersebut adalah 5 m, 4 m, dan 

3 m maka luas dinding yang di cat adalah ….. 

a. 24 m�                        c.   54 m� 

b. 30 m�                        d.   94 m� 
    

8. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran 

panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. 

Jika kerangka balok tersebut terbuat dari 

seutas kawat, banyaknya kawat yang 

dibutuhkan untuk membuat kerangka 

tersebut adalah ….. 

a. 108 cm                       c.    24 cm 

b.   72 cm                       d.    27 cm 
 

9. Luas permukaan balok yang memiliki ukuran 

panjang 8 cm dan lebar 11 cm adalah 

968 cm�. Tinggi balok tersebut adalah ….. 

a.   9 cm                         c.   11 cm 

b. 10 cm                        d.   12 cm 
 

10. Perhatikan gambar berikut. 

Balok ����. ���	 

memiliki panjang 

diagonal bidang 18 

cm. Jika tinggi balok 

tersebut 14 cm maka 

luas bidang diagonal ��	� adalah …. 

a. 525 cm�                       c.   225 cm� 

b. 252 cm�                       d.   255 cm� 
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11. Gambar berikut menunjukkan bangun ruang 

prisma, kecuali ….. 

a.                                      c. 

 

 

 
  

  

b.                                    d.  

 

 

 

 
 

12. Perhatikan gambar prisma di bawah ini. 

Bagian yang sama bentuk 

dan ukurannya adalah ….. 

a. �� dan �� 

b. ���� dan ���� 

c. ���� dan ���� 

d. ��� dan ��� 
 

13. Luas permukaan suatu prisma adalah 

576 cm. Jika luas sisi tegaknya adalah 

332 cm� maka luas alas prisma tersebut 

adalah ….. 

a. 448 cm�                   c.  244 cm�                   

b. 122 cm�                   d.    61 cm�            
 

14. Banyaknya rusuk pada prisma segienam 

adalah …...  

a.   6                              c.   18 

b. 24                              d.  48      
 

15. Sebuah prisma memiliki luas alas 48 cm�. Jika 

tinggi prisma tersebut adalah 17 cm, 

volumenya adalah ….. 

a. 2.628 cm               c.  1.428 cm              

b. 816 cm                  d.   848 cm�      
 

16. Perhatikan gambar berikut. 

                

Gambar tersebut merupakan jaring-jaring 

bangun ruang ….. 

a. Limas segiempat 

b. Limas segitiga siku-siku 

c. Prisma segitiga sama sisi 

d. Prisma segitiga siku-siku 
 

17. Berikut ini merupakan ciri khusus dari limas, 

yaitu ….. 

a. Memiliki titik puncak 

b. Memiliki dua sisi yang sama bentuk dan 

ukurannya 

c. Memiliki panjang rusuk yang sama 

d. Memiliki sisi berhadapan yang sama 

panjang 
 

18. Perhatikan gambar limas �. ���� berikut. 

 

Luas permukaan limas tersebut adalah ….. 

a. 100 cm�                     c.   200 cm� 

b. 152 cm�                     d.   400 cm� 
 

19. Alas sebuah limas adalah sebuah segitiga 

dengan panjang alas 10 cm dan tinggi 18 cm. 

Jika tinggi limas tersebut adalah 18 cm maka 

volume limas adalah ….. 

a. 420  cm                    c.   1.246  cm 

b. 540  cm                    d.   1.200 cm 
 

20. Sebuah limas memiliki alas berbentuk 

persegi. Jika volume limas dan tinggi limas 

berturut-turut adalah 567 cm dan 21 cm 

maka diagonal bidang alas limas tersebut 

adalah ….. 

a. 9 cm                           c.   9√2 cm 

b. 9√2 cm                     d.   2 cm 

 

�� �  

�! �  
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Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. 
 

1. Sebuah kubus memiliki volume 216 cm
�. Tentukan: 

a. Panjang diagonal ruang kubus 

b. Luas permukaan kubus 
 

2. Perhatikan gambar berikut. 

 

a. Luas permukaan balok 

b. Panjang diagonal ruang �	 

c. Volume balok 
 

3. Sebuah prisma tegak segitiga mempunyai alas berbentuk segitiga samasisi yang panjang sisinya 

10  cm. Jika tinggi prisma tersebut 15 cm, tentukan : 

a. Luas permukaan prisma 

b. Volume prisma 
 

4. Diketahui alas limas �. ���� pada gambar di bawah berbentuk persegi. Jika volumenya 400 cm
� 

dan tingginya 12 cm. 

 

 tentukan: 

a. Luas alas limas 

b. Panjang rusuk alas limas 

c. Panjang �� 

d. Luas segitiga ��� 

e. Luas permukaan limas 
 

5. Sebuah balok memiliki luas alas 48 cm
�, luas sisi samping 30 cm

�, dan sisi depan 40 cm
�. Tentukan 

volume balok tersebut. 
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KUNCI JAWABAN  
 

Uji Kompetensi 1 (hal.12) 

1) a.  Rusuk:  

  ��, ��, ��, ��, ��, �	, 	
, 
�, ��, 
  ��, �	, �
. 

  Titik sudut:  

  �, �, �, �, �, �, 	, 
. 

  Sisi:   

  ����, ��	
, ����, ��	�, �	
�, 
  �
��. 

b. Diagonal bidang: 

        ��, ��, �	, ��, �	, �
, �
, ��, ��, ��, 
        �	, �
 

 Diagonal ruang: 

 �	, ��, ��, �
 

 Bidang diagonal: 

 ��	
, ����, ���	, ��
�, 
���, 
 �	��  

 

2) a. ���� berhadapan dengan ��	
 

    ���� berhadapan dengan ��	
 

    ��	� berhadapan dengan ��
� 

b. �� ⫽ �� ⫽ 
	 ⫽ �� 

    �� ⫽ �� ⫽ �	 ⫽ �
 

    �� ⫽ �� ⫽ 	� ⫽ 
� 
 

3) Diketahui : �  7 �� 

a. ��������  �	 � 	
  49 ��� 

b. ������� �	  ��	�  ��� 

 ������� �	  �7�  7�  7√2 �� 

c. ������� #	  �#��  �	� 

 ������� #	  $7�  %7√2&�  
   √49  98  7√3 �� 

d. ���)*  #� � �	  7 � 7√2 

  49√2 ��� 

4)   

a. Frontal: 

+,-., /012 

b. Orthogonal: 

    +,0/, .-12, +/2., 
,0-1 

5) a.   benar 

b. benar 

c. salah 
 

6) Diketahui:3������ 4���56�7  30 �� 

���� 94:3;<5  6��  66307� 

  5.400 ��� 

 

7) Diketahui: 9:���:  2,8 �� 69  �7 

� 9<�@A5 B: ��9  6��  662,87� 

   47,04 ��� 
 

8) CDEFGHI JKIEF  64 ��L 

  �L  64 ��L 

 �  √64M  4 �� 

a. CDEFGHI DKNOP  �L  2L  8 ��� 

b. Panjang rusuk kardus kecil adalah 

setengah dari kardus besar yaitu 2 �� . 
 

9) CJED QERGO  �L  1,4L  2,744 �L  
 

10) Diketahui : panjang kawat seluruhnya 48 �� 

a. 3����� 4���56�7  TU
V�  4 �� 

b. �DHJHI  6��  6647�  96 ��� 

c. CDHJHI  �L  4L  64 ��L 

 

Uji Kompetensi 2 (hal.24) 

1) a.  Rusuk:  

  �	, �
, #C, WX, ��, 	
, XC, W#, W�, X	, 
  C
, #�. 

  Titik sudut:  

  �, 	, 
, �, W, X, C, # 

  Sisi:      
  �	XW, �
C#, �	
�, WXC#, X	
C, 
  W��#. 

b. Diagonal bidang: 

        W�, X�, X
, C	, #
, C�, W�, #�, �
, 	�, 
        WC, XC. 

 Diagonal ruang: 

W
, C�, #	, X�. 
 Bidang diagonal: 

 �	C#, WX
�, W	
#, XC#�, �	X#, 
 �
CW.  
 

2) a. �	XW berhadapan dengan �
C# 

b. �	
� berhadapan dengan WXC# 

c. W��# berhadapan dengan X	
C 
 

3) a. �������YZ  √4�  3�  5 �� 

    �������[\  √4�  3�  5 �� 

b. �������\Y  √10�  5�  5√5 �� 

c. ����ZY[\  5√5 � 5  25√5 ��� 
 

4) a. 
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b.  ����, ���	 

c.  ����, ���	, ����, ��	� 
 

5) a.  

 

 

 

 
 

b.  

 

 

 

 

c.  

 

 

 

 

 

6) a.  

 

 

 

 

 

b. Banyak karton yang dibutuhkan  �
��� � 2��� � �� � ��� �
��� � 2�4 � 10 � 10 � 20 � 4 � 20� �
��� � 2�40 � 200 � 80� �
��� � 2�320� �
��� � 640 � ! 

Jadi banyak karton tanpa tutup adalah �
��� " ����# � 640 " 40 � 600 � !  

 

7)                                      �$�%&'( � 484 � !   2��� � �� � ��� � 484 � ! 2�10 � 9 � 9 � � � 10 � �� � 484 � !  2�90 � 9� � 10�� � 484 � !   2�90 � 19�� � 484 � ! 

      180 � 38� � 484 � ! 

       � � *+* ,-+./+  

       � � 8 �  
 

8) a.  ��01&� � -!/ � 4 �  

      ��01&� � +! � 4 �  

      ��01&� � -!/ � 4 �  

b. 18 buah balok kecil 

c.  23��01&� � � � � � � 

 � 4 � 4 � 4 � 64 � / 

9) a.                    2
��� � 385 � / 

    � � � � � � 385 � / 11 � 5 � �3 � 5� � 385 � /  55�3 � 5� � 385 � / 165 � 555 � 385 � / 

5 � 385 " 16555  5 � 4 �  

b. � � 3 � 4 � 7 �  

c.  �
��� � 2��� � �� � ���   �
��� � 2�11 � 5 � 5 � 7 � 11 � 7�   �
��� � 2�55 � 35 � 77�   �
��� � 2�167�   �
��� � 334 � ! 
 

10) a. �78978:��;�< � 4�� � � � �� 

    �78978:��;�< � 4�8 � 6 � 7� 

    �78978:��;�< � 4�21� 

    �78978:��;�< � 84 �  

b. �
��� � 2��� � �� � ���   �
��� � 2�8 � 6 � 6 � 7 � 8 � 7�   �
��� � 2�48 � 42 � 56�   �
��� � 2�146�   �
��� � 292 � ! 

Jadi banyak kertas yang dibutuhkan adalah 292 � !  
 

Uji Kompetensi 3 (hal.34) 

1) a. ya, prisma segitiga kaki 

b. ya, prisma segisepuluh 

c. bukan prisma 

d. ya, prisma segienam 
 

2) a. sisi: =>?@A, BCDEF, =>CB, >?DC, ?@ED, 
    @AFE, A=BF. 
b. Rusuk: =>, >?, ?@, @A, A=, BC, CD, DE,  EF, FB, =B, >C, ?D, @E, AF, =B. 
c. Titik sudut:=, >, ?, @, A, B, C, D, E, F. 
d. Diagonal bidang:=C, >B, >D, ?C, ?E, @D,  @F, AE, AB, =F, =@, ?A, >@, >A, =?, BE, DF, CF, CE, BD. 

 

3) a. �HI � √=>! � =@! � √5! � 2!    � √29 �  

b. �HK � √?B! � @B! � √2! � 5!   � √29 �  

c. �IKH � IK�HL! � +�M! � 20 � ! 

@� � N@>! " >�! 

  � OP√29 Q! " R42S! � 5 �  
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4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5) a. ������ � 2�6 
 7 
 12 
 8� 
 4�14� 

  � 66 
 56 � 122 �� 

b. �������� � �� � �� � �
 �� � !� 

  �������� � �12 � 6� � 12 �5 � 6� 

  �������� � 72 � 15   �������� � 57��  

c. �"#$%&� � �2 � ����%� 
 �'��(���% � !� 

    �"#$%&� � �2 � 57� 
 ��6 
 12 
 8 
 7� � 14� � �114� 
 �462� � 576 ��  

d. )"#$%&� � ����% � ! � 57 � 14 � 798 ��+ 
 

6) a. ��,-.� � �2 � ����%� 
 �'��(���% � !� 

'��(���% � 2 
 2 /01 
 �2,5� 2 

'��(���% � 2 
 207,25 � 7,385 � 

��,-.� � 42 � 52 � 2,52 67 
 

�7,385 � 3�  � 5 
 22,155  � 32.155 �  
 

b. )�,-.� � ����% � ! � 2,5 � 3 � 7,5 ��+ 

 

7)  )"#$%&� � ����% � !   � 52 � 8 � 416 ��+ 
 

8) 200 ��+ � )"#$%&� 200 ��+ � ����% � ! 200 ��+ � ����% � 8 �� 200 ��+
8 �� � ����% 

  ����% � 200 ��+
8 �� � 25 ��  

 

 

9) )"#$%&� � ����% � !   � 23 � 15 � 345 ��+ 
 300 ��+ � )"#$%&� 300 ��+ � 15 �� � ! 300 ��+
15 �� � ! 

   ! � 20 �� 
 165 ��+ � )"#$%&� 165 ��+ � ����% � 11 �� 165 ��+

11 �� � ����% 

    ����% � 15 ��  
 )"#$%&� � ����% � !   � 19 � 8 � 152 ��+ 

 

10) a.  Panjang dan tinggi prisma 

�#:%:; � ! � 1359 � 15 �� 

b. �"#$%&� � /2 � ���
 2 
 �'��(���% � !� 

  �"#$%&� � 52 � 15 � 152 6 
 �45 � 15� 

  �"#$%&� � �225� 
 �675�   �"#$%&� � 900 ��  
 

c. )"#$%&� � ����% � !   � 112,5 � 15 � 1687,5 ��+ 
 

Uji Kompetensi 3 (hal.34) 

1) a. Prisma segilima 

b. '�<=>, '?�, �?<, =?>, >?' 

c. '�, �<, <=, >', ?'?, �?, <?, =?, >? 

d. ', �, <, =, >, ? 
 

2) �@A � √6 
 8 � 10 �� 

�CD � 102 � 5 �� 

�EA � 05 
 6 � √61 �� 
 

3) a.  
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b.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4) a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

5) a. ����� � �� � 13� � 169 �� 

b. �∆��� � ���
� � ������,������

� � 67 �� 

c. �!"#�$% �&%�' � 4 � �∆��� � 268 �� 

d. ��"+�� � ����� , �4 � �!"#�$% �&%�'� 

� 169 , 268 

� 437 �� 
 

6) a. ����� � �-&.+/'��$ 0 �!"#�$% �&%�' 

    ����� � 108 0 84 

    ����� � 24 �� 
 

b. ����� � 23�43
�  

.  24 � 23��
�  

.  24 � 456 

56 � 24
4 � 6 �� 

7) ��"+�� � ����� , 74 � �!"#�$% �&%�'8 

��"+�� � 6 � 6
2 , 94 � 6 � 6

2 : 

��"+�� � 18 , �72� � 90 �� 
 

8) a. �!��;' � 2�<= , => , <>� 

� 2�2 � 2 , 2 � 3 , 2 � 3� 

� 32 �� 

 

b. ?!��;' � < � = � > 

� 2 � 2 � 3 � 12 �� 
 

c. ����� �"+�� � �� � 2� � 4 �� 
 

d. 5. ABCD���� �"+�� � √2� , 2� � 2√2 � 
 

e. ?F=�"+�� � �
� � ����� � > 

 � 1
3 � 4 � 12 � 16 �� 

 

9) a. ����� � 90� � 8.100 �� 

b. ?F=�"+�� � �
� � ����� � > 

216.000 �� � 1
3 � 8.100 �� � > 

216.000 �� � 2.700 �� � >   

 > �  216.000 ��

2.700 ��  
 > � 80 � 

 

10) 330 �� � �
� � 90 �� � > 

330 �� � 30 �� � > 

> � 330��

30 ��  

> � 11 � 
 

?F=�"+�� � 1
3 � 252 �� � 12 � 

?F=�"+�� � 1.008 �� 
 

900 �� � 1
3 � 180 �� � > 

900 �� � 60 �� � > 

> � 900 ��

60 �� � 15 � 

 

?F=�"+�� � 1
3 � 163 �� � 36 � 

?F=�"+�� � 1.956 �� 
 

Uji Kompetensi 5 (hal.48) 

1) �';��' '/& � 6 � 9� � 486 �� 
 

2) �'�' .;�" � 2�14 � 7 , 7 � 20 , 14 � 20� 

  � 2�98 , 140 , 280� 

  � 1.036 �� 
 

3) �'�$#�$% � 40� � 1.600 �� 

Banyak kandang yang dibuat adalah  
38.400 
1.600 � 24 HICJ KCLACLD  

 

4) ��&$#� � 92 � �����M��,���
� : , �7 � 4� 

5) ��&$#� � �4� , �28� 

��&$#� � 32 �� 
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5) ������ � ����� � 	4 � ������ ������ 

��� � �39� � 36� � √1.521 � 1.296 

  � √225 � 15 #$ 

����� � 30� � 900 #$� 

������ ����� &'( �
) � *

2
 

 �
30 � 39

2
� 585 #$�  

������ � 900 � ,4 � 585- � 3.240 #$� 

 

6)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./ � � � 0 � * 

� 50 � 25 � 20 � 2.5000 #$1 
 

.// � � � 0 � * 

� 20 � 25 � 10 � 5.000 #$1 
 

Jadi Volume bangun tersebut adalah 

.�2��� � 2.5000 � 5.000 � 30.000 #$1 
 

7) Pada kolam renang merupakan bangun 

ruang prism. Jika dimodelkan akan terlihat 

seperti gambar dibawah:  

 
prisma 3456. 789: dengan alasnya 

berbentuk trapesium 3456. Untuk mencari 

volume dari prisma di atas dapat kita 

gunakan rumus: 

.;<���� � �=)>���� � *?@AA? 

Luas alas sama dengan luas trapesium maka: 

����� �
1
2

,34 � 56- � 36 

����� �
1
2

,5 � 3- � 30 �
8 � 30

2
� 120 $� 

 

.;<���� � �=)>���� � *?@AA? 

.;<���� � 120 � 10 � 1200 $1 

Jadi volume air dalam kolam renang adalah 

1.200 $1 

8)  

 

Untuk mencari volume limas di atas terlebih 

dahulu kita harus mencari luas alas limas dan 

tinggi BC(menggunakan teorema 

pythagoras). 

D���� � 4 � > 

  72 � 4> 

>  �
72
4

� 18 #$ 

����� � >� � 18� �  #$� 

*����� � BC � �BF� � CF� � �15� � 9�

� 12 #$ 

 

TEKA TEKI SILANG (hal.50) 
Mendatar 

1. Kubus 

3. Diagonal ruang 

4. Delapan 

8. Empat 

9. Sisi 

10. Jaring jaring 

11. Dua puluh empat 

Menurun  
2. Balok 
3. Dua belas 
5. Panjang 
6. Rusuk 
7. Enam 
12. Titik sudut 

 

TEKA TEKI SILANG (hal.51) 
Mendatar 

1. Pythagoras 

4. Enam 

5. Jaring jaring 

7. Sembilan 

10. Dua 

11. Tucurek 

12. Lanogaid gnadib 

Menurun  
2. Pyramid  
3. Prisma 
6. Diagonal ruang 
8. Ten 
9. limas 
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Uji Kompetensi Akhir (hal.53) 

A. Pilihan ganda 

1) A. Kubus 

2) B. �� 

3) C. 13√2 �	 

4) D. 

5) A. 2.197 �	   

6) D. 72.900 �	 

7) D. 94 	� 

8) C. 108 �	 

9) D. 11 �	 

10) B. 252 �	� 

11) C. 

12) D. ��� dan ��� 

13) C. 122 �	� 

14) C. 18 

15) B. 816 �	 

16) D. Prisma segitiga siku-siku 

17) A. Memiliki titik puncak 

18) B. 152 �	� 

19) B. 540 �	 

20) C. 9√2 �	 

 

B. Esai 

1) 216 �	 � ������ 

216 �	 �   

 � √216! � 6 �	 

a. �"#$%&'$( )�$'% � *+6√2,� - 6� 

� 6√3 �	 

b. .����� � 6 � � 6/60� � 216 �	� 
 

2) 1 � 8 �	, 3 � 6 �	, 456 7 � 24 �	 

a. .�$(&� � 2/13 - 37 - 170 

� 2/8 8 6 - 6 8 24 - 8 8 240 

� 2/48 - 144 - 1920 

� 2 8 384 

� 768 �	� 

b. �9: � */240� - +√8� - 6�,�
 

 � √576 - 100 

 � 26 �	 

c. ��$(&� � 1 8 3 8 7 

� 8 8 6 8 24 � 1.152 �	 
 

3) a.   .;)#�<$ � /2 8 .$($�0 - /=33>$($� 8 70 

a. .;)#�<$ � /2 8 500 - /30 8 150 

b. .;)#�<$ � 100 - 450 

c. .;)#�<$ � 550 �	� 

 

b. �;)#�<$ � .$($� 8 7 � 50 8 15 

� 750 �	 
 

4) a. �(#<$� � ?
 8 .$($� 8 7 

400 � 1
3 8 .$($� 8 12 

400 � 4 .$($� 

 .$($� � 100 �	� 
 

b. 100 �	� � .$($� 

100 �	� �  � 

 � √100 � 10 �	 

c. �� � √12� - 5� � 13 �	 

d. .∆ABC � ?D8?
� � 65 �	� 

e. .(#<$� � .$($� - 4/.�#"$'% EF%$�0 

.(#<$� � 100 - 4/650 

.(#<$� � 100 - 260 

.(#<$� � 360 �	� 
 

5) ��$(&� � 1 8 3 8 7 � 8 8 6 8 5 � 240 �	 
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GLOSARIUM 
BANGUN RUANG sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar 

(bukan sisi lengkung). 

 

JARING JARING  adalah bagian-bagian dari bangun ruang yang digunting pada sebagian 

rusuknya sehingga menjadi sebuah bangun ruang datar yang tidak terpisahkan. 

 

SISI adalah sekat (bagian) yang membatasi bagian dalam dan bagian luar. 

 

RUSUK adalah pertemuan dua sisi antara dua buah sisi yang tampak sebagai ruas garis. 

 

TITIK SUDUT adalah titik hasil pertemuan tiga rusuk atau lebih. 

 

DIAGONAL SISI adalah duah buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah sisi atau 

garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak berurutan letaknya 

dan terletak pada sebuah sisi. 

 

DIAGONAL RUANG adalah dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah bangun 

ruang atau garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak 

berurutan letaknya dalam sebuah bangun ruang. 

 

PRISMA bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan atap yang sama bentuk dan 

ukurannya serta semua sisi bagian samping berbentuk persegi panjang. 

 

LIMAS adalah bangun ruang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak yang 

berbentuk segitiga. 

 

BALOK adalah bangun ruang yang mempunyai tiga pasang sisi berhadapan yang sama 

bentuk dan ukurannya, dimana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. 
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