
Inisiasi 2 
Geometri dan Pengukuran 

 
 Apa kabar Saudara? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan semangat selalu. 
Selamat berjumpa pada inisiasi kedua pada mata kuliah Pemecahan Masalah 
Matematika. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai Geometri dan 
Pengukuran yang terdiri dari bangun datar, bangun ruang, dan geometri pengukuran. 
Geometri dan pengukuran ini dibahas dalam bahan ajar cetak pada unit 3. Tentu saja 
akan lebih memudahkan Anda jika sebelum mengikuti inisiasi ini Anda telah 
mengkaji unit 3 tersebut. Kompetensi yang harus Anda kuasai setelah mengikuti 
inisiasi kedua ini adalah  

1.mampu mengidentifikasi jenis-jenis bangun datar berdasarkan unsure-unsurnya 
2.mampu mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang berdasarkan unsure-

unsurnya 
3.mapu melakukan pengukuran pada bangun datar dan bangun ruang, terkait 

dengan keliling, luas, luas permukaan dan volume 
Topik ini tentu saja berkaitan erat dengan materi pemecahan masalah matematika 
khususnya di bidang geometri. Berikut ini ringkasan materi mengenai geometri dan 
pengukuran. Silahkan Anda pelajari dengan seksama. 
  
Bangun Datar 
Bangun datar yang akan dipelajari adalah segitiga, segiempat dan segilima. Segitiga 
merupakan model bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis. Segitiga bisa 
dikelompokkan menurut tiga hal yaitu menurut panjang sisinya, besar sudutnya, dan 
besar sudut beserta panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya segitiga 
dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki dan 
segitiga sama sisi. Jika berdasarkan besar sudutnya, segitiga juga dikelompokkan 
menjadi 3 jenis yaitu segitiga lancip, segitiga tumpuldan segitiga siku-siku. 
Sedangkan menurut besar sudut dan panjang sisinya, diperoleh beberapa jenis 
segitiga seperti pada tabel berikut.  
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sembarang sembarang sembarang 
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Sifat utama dari segitiga yang sering digunakan dalam pemecahan masalah 
matematika adalah sifat yang menyatakan bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga 
adalah 180°.  
 Selanjutnya bangun datar yang kedua adalah segiempat. Segiempat adalah 
sebuah model bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis. Bangun-bangun datar 
yang disebut sebagai persegi, persegi panjang, layang-layang, jajar genjang, belah 
ketupat dan  trapesium adalah bangun-bangun datar yang disebut segiempat. Persegi 
panjang adalah segiempat yang setiap sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang 
berhadapan sama panjang. Berikut dua sifat dari persegi panjang yang banyak 
digunakan. 
Sifat   1.  Diagonal-diagonal pada persegi panjang adalah sama panjang. 
Sifat 2. Diagonal-diagonal pada persegi panjang saling membagi dua sama panjang. 
Persegi merupakan segiempat yang tiap sudutnya siku-siku dan tiap sisinya sama 
panjang. Ada beberapa sifat spesifik dari persegi yaitu sebagai berikut. 
Sifat 1 :  Diagonal-diagonal pada persegi sama panjang 
Sifat 2 :  Diagonal-diagonal pada persegi saling membagi sama panjang. 
Sifat 3: Diagonal-diagonal pada persegi saling berpotongan tegak lurus.   
Sifat 4: Diagonal-diagonal persegi membagi dua sudut-sudut persegi menjadi dua 

bagian sama besar yaitu 45°. 
Dari sifat-sifat di atas, sifat 1 dan 2 dimiliki oleh persegi panjang sehingga bisa 
dikatakan bahwa persegi adalah bentuk khusus dari persegi panjang. Jadi kita bisa 
membuat definisi baru untuk persegi yaitu persegi panjang yang semua sisinya sama 
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panjang. Selanjutnya jajar genjang adalah segiempat  yang sisi-sisi berhadapannya 
sejajar. Berikut beberapa sifat penting pada jajar genjang.  
Sifat 1 :  Pada jajar genjang sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 
Sifat 2 :  Pada jajar genjang diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan 

membagi dua sama panjang. 
Sifat 3 : Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 
Sifat 4 : Sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180° 
Jenis segiempat yang keempat adalah belah ketupat. Belahketupat adalah segiempat 
yang semua sisinya sama panjang. Dari definisi ini jelas akan menghasilkan sisi-sisi 
yang berhadapan akan sejajar. Sehingga kita bisa mendefinisikan belahketupat 
dengan cara lain yaitu jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Hal ini 
menghasilkan beberapa sifat  dari belah ketupat. 
Sifat 1: Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 
Sifat 2: Diagonal-diagonal pada belah ketupat saling membagi dua sama panjang. 
Sifat 3: Diagonal-diagonal belah ketupat membagi sudut-sudut menjadi dua 

bagian sama besar. 
Belah ketupat sebenarnya merupakan bentuk khusus dari jajar genjang. Dengan 
demikian semua sifat yang dimiliki jajar genjang akan dimiliki belah ketupat. 
Selanjutnya trapesium adalah segiempat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Jenis 
bangun datar yang lain adalah layang-layang. Layang-layang adalah segiempat yang 
sepasang sisi berdekatannya sama panjang. Sifat-sifat yang dimiliki layang-layang 
antara lain sebagai berikut.  
Sifat 1: Diagonal terpanjang membagi dua sudutnya menjadi dua bagian sama 

besar. 
Sifat 2:  Sudut-sudut yang berhadapan yang dilalui diagonal terpendek sama besar. 
Sifat 3: Diagonal-diagonal pada layang-layang saling berpotongan tegak lurus. 
Kalau kita cermati masing-masing segiempat, maka terdapat kesamaan atau 
kemiripan sifat antara segiempat satu dengan yang lain. Secara ringkas akan 
ditunjukkan bagai berikut: 
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Selanjutnya segilima adalah bangun datar yang dibatasi oleh lima buah ruas 

garis. Sifat-sifat yang dimiliki oleh segilima adalah sebagai berikut. 
Sifat 1 : Jumlah besar sudut dalam pada segilima adalah 540°.  
Sifat 2 : Segilima yang semua sisinya sama disebut segilima beraturan. 

 
Bangun Ruang 
Bangun ruang yang akan dibicarakan antara lain kubus, balok, prisma, tabung, limas 
dan kerucut. Bangun ruang merupakan bangun yang memiliki tiga dimensi yaitu 
panjang, lebar dan tinggi. Salah satu dari bangun ruang itu adalah kubus. Kubus 
adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar berbentuk persegi yang 
kongruen. Bidang pembatas disebut sisi. Pertemuan dua sisi disebut rusuk. Titik 
temu ketiga rusuk disebut titik sudut. Ruas garis yang menghubungkan dua titik 
sudut yang sebidang, tapi tidak serusuk disebut diagonal sisi. Bidang yang dibatasi 
oleh dua rusuk berhadapan dan dua diagonal sisi yang berhadapan disebut bidang 
diagonal.  

Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi berupa persegi 
panjang, yang masing-masing sisi berhadapannya kongruen. Balok memiliki unsur-
unsur yang sama dengan kubus. Namun pada balok panjang rusuknya tidak selalu 
sama panjang. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi berhadapan 
yang sejajar & kongruen dan sisi-sisi lain yang tegak lurus dengan alas dan tutup. 
Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas berbentuk lingkaran.  
Limas sering disebut juga piramid. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 
sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk 
segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Kerucut adalah bentuk khusus dari 
limas dengan alas berbentuk lingkaran.  
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Geometri Pengukuran 
 Setiap benda baik yang berbentuk bangun datar ataupun bangun ruang selalu 
memiliki ukuran. Dalam geometri pengukuran terdapat beberapa jenis pengukuran 
yaitu pengukuran luas dan keliling bangun datar, serta volume dan luas permukaan 
bangun ruang. Luas suatu bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi 1 
satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Sedangkan keliling 
bangun datar adalah jumlah panjang sisi yang membatasi bangun tersebut.  
 Luas segitiga adalah ½ alas dikalikan dengan tinggi segitiga atau secara 

simbolis, atL
2
1

= , dimana a menyatakan panjang sisi alas dan t menyatakan tinggi 

segitiga. Tinggi segitiga sebenarnya adalah jarak antara titik puncak dan alas. Untuk 
menentukan keliling dari segitiga, Anda cukup menjumlahkan panjang seluruh sisi 
segitiga.  Selanjutnya luas jajar genjang adalah panjang sisi alas dikalikan dengan 
tinggi jajar genjang, atau secara simbolis dinyatakan dengan , dimana a 
menyatakan panjang sisi alas dan t menyatakan tinggi jajar genjang. Untuk keliling 
jajar genjang didapatkan dengan menjumlahkan semua sisinya. 

atL =

 Luas dan kelilling belah ketupat dapat kita tentukan dengan memperhatikan 
sifat khas belah ketupat dimana diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. 
Secara ringkas dapat dikatakan luas belah ketupat adalah ½ kali hasil kali kedua 
diagonalnya. Sedangkan keliling belah ketupat adalah jumlah panjang semua 
sisinya. Cara menentukan luas layang-layang ini hampir sama dengan belah ketupat 
yaitu luas layang-layang adalah setengah dari hasil kali kedua diagonalnya. Luas 
trapesium adalah setengah dari hasil kali jumlah dua sisi sejajar dengan tingginya. 
Sedangkan keliling trapesium diperoleh dengan menjumlahkan panjang semua 
sisinya. 

Pada lingkaran perbandingan antara keliling dengan diameter menghasilkan 

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

kemudian disebut phi atau dalam huruf Yunani ditulis : π. Jadi π=
d
K   sehingga 

keliling lingkaran dapat ditentukan dengan rumus dengan d adalah panjang diameter 
dan r jari-jari  lingkaran. Sedangkan luas lingkaran dapat ditemukan dengan cara 
memotong lingkaran dalam juring-juring sampai tak berhingga banyaknya. Sehingga 
jika dijajar membentuk persegi panjang dengan panjang  ½ keliling lingkaran yaitu 
πr dan lebarnya r. Jadi untuk menentukan luas lingkaran dapat digunakan rumus 

. 2rL π=
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 Pengukuran pada bangun ruang adalah pengukuran volume dan luas 
permukaan. Volume suatu benda adalah banyaknya kubus yang rusuknya 1 satuan 
panjang yang setara dengan isi benda itu. Volume balok adalah panjang dikali lebar 
dikali dengan tinggi  balok atau secara simbolis tlpL ××= , dengan p adalah 
panjang, l adalah lebar dan t adalah tinggi. Sedang luas permukaan balok dapat 
ditentukan dengan rumus  

)(2)(2)(2 tptllpL ×+×+×=  
Jika panjang balok r, lebar balok r dan tinggi balok r, maka terbentuklah kubus 
dengan rusuk r, sehingga volume kubus tersebut sama dengan r3. Sedangkan luas 
permukaannya adalah 6 kali luas persegi yaitu sama dengan 6r2. Volume dari prisma 
segi n ditentukan dengan menghitung luas alas dikalikan dengan tinggi prisma.  
Sedangkan luas permukaan dihitung dengan menjumlahkan luas masing-masing sisi 
prisma. Perlu Anda perhatikan tinggi prisma adalah jarak dua sisi yang sejajar. 
Tabung merupakan bentuk khusus dari prisma dengan alas berbentuk lingkaran 
sehingga cara menentukan luas dan volumenya mengikuti pola prisma.  

Volume tabung  = Luas alas dikalikan dengan tinggi 
                           = π r 2 t 

Sedangkan untuk menentukan luasnya, kita buka tabung tertutup tersebut dan 
terbentuklan sebuah persegi dan dua lingkaran sehingga Panjang persegi panjang itu 
sama dengan keliling lingkaran alas, sehingga diperoleh  

luas permukaan tabung = 2 π r2 + 2π r t = 2 π r ( r + t ) 
Volume limas adalah 1/3 luas alas dikalikan dengan tinggi limas sedangkan luas 
permukaan limas = luas alas + jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Kerucut adalah 
bentuk khusus dari limas, maka untuk menentukan volumenya kita bisa 
menggunakan cara yang digunakan pada limas. Volume kerucut = 1/3 luas alas dikali 

tinggi kerucut sehingga diperoleh rumus trV 2

3
1π=  dengan 

7
22

=π  atau 14,3=π  

dan r adalah jari- jari alas serta t adalah tinggi kerucut. Untuk luas permukaan 
kerucut adalah  . )(2 srrrsrL +=+= πππ
 
 Setelah Anda mengkaji materi geometri dan pengukuran, selanjutnya 
kerjakan latihan soal berikut ini. 

1. Diketahui sebuah jajar genjang dengan panjang alasnya sama dengan 20 cm 
dan tinggi 18 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. 
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2. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi panjang dimana panjang dan 
lebarnya masing-masing sama dengan 12 dan 16 cm. Jika panjang rusuk 
miring sama dengan 26 cm, tentukan volume limas tersebut. 

3. Diketahui prisma segitiga samasisi dengan panjang sisi sama dengan 8 cm 
dan tinggi prisma sama dengan keliling segitiga tersebut. Tentukan luas 
permukaan prisma. 

 
Jawaban soal-soal tersebut di atas, kirimkan melalui email kepada Tutor Online 
Anda paling lambat dua minggu setelah pengiriman inisiasi ini. Umpan balik 
mengenai pekerjaan Anda dapat Anda terima paling lambat 1 minggu setelah batas 
akhir pengiriman sekaligus Anda akan menerima tugas tutorial online 2 untuk 
memperoleh nilai yang memiliki kontribusi pada nilai akhir Anda. Jangan segan 
untuk menghubungi Tutor Online Anda jika mengalami kesulitan. Manfaatkan 
mailing list yang telah disediakan untuk mendiskusikan materi dengan sesama teman 
Anda. Akhir kata selamat mengerjakan dan semoga sukses. 
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