KERJASAMA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

MODUL
MATA PELAJARAN MATEMATIKA
Himpunan dan Geometri

Tim FMIPA Unesa

PELATIHAN PENGUATAN KOMPETENSI
GURU MATEMATIKA DAN IPA TINGKAT SMP
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2017

HIMPUNAN dan GEOMETRI
A. Pengantar
Modul ini membahas tentang materi Himpunan dan Geometri yang disesuaikan dengan
Kompetensi Dasar yang terdapat pada Permendikbud no 24 than 2016, yaitu Kopetensi
Dasar Pengetahuan (KD3) dan Kompetensi Dasar Ketrampilan (KD4). Materi Himpunan
dan Geometri yang dibahas dalam modul ini mencakup seluruh materi Himpunan dan
Geometri yang terdapat pada SKL UN tahun 2017.
Rincian KD3 dan KD4 untuk kedua materi tersebut sebagai berikut.
KD materi Himpunan dan Geometri untuk kelas VII:
3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong,
komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan
masalah kontekstual
3.10 Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang
dipotong oleh garis transversal
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi,
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan
segitiga
4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan
bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan dan operasi
biner pada himpunan
4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat
dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal
4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling
segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga.
KD materi Himpunan dan Geometri untuk kelas VIII:
3.6 Menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras
3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran,
serta hubungannya
3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar
(kubus, balok, prisma, dan limas)
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel
Pythagoras
4.7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang
busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan limas), serta gabungannya
KD materi Himpunan dan Geometri untuk kelas IX:
3.5 Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang
dihubungkan dengan masalah kontekstual
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3.6 Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar
3.7 Membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi
lengkung (tabung, kerucut, dan bola)
4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri
(refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi)
4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan
antar bangun datar
4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut, dan bola), serta gabungan
beberapa bangun ruang sisi lengkung
SKL UN SMP yang terkait dengan materi Himpunan dan Geometri adalah sebagai berikut.
1. Siswa dapat memahami tentang: himpunan, garis dan sudut, teorema Pythagoras dan
tripel Pythagoras, keliling dan luas bangun datar, unsur-unsur dan bagian lingkaran,
kesebangunan dan kekongruenan, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
datar, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung.
2. Siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang: himpunan, garis dan sudut,
teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras, keliling dan luas bangun datar, unsurunsur dan bagian lingkaran, kesebangunan dan kekongruenan, luas permukaan dan
volume bangun ruang sisi datar, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
lengkung.
3. Siswa dapat bernalar tentang: himpunan, garis dan sudut, teorema Pythagoras dan
tripel Pythagoras, keliling dan luas bangun datar, unsur-unsur dan bagian lingkaran,
kesebangunan dan kekongruenan, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi
datar, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung.
B. Tujuan
Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat:
1. Memahami konsep operasi pada himpunan, serta mampu menggunakannya dalam
pemecahan masalah;
2. Memahami konsep himpunan bagian, serta mampu menggunakannya dalam
pemecahan masalah;
3. Memahami konsep garis-garis sejajar dan hubungan antar sudut sebagai akibat dari
dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, serta mampu menggunakannya
dalam pemecahan masalah;
4. Memahami teorema Pythagoras dan tripel Pythagoras, serta mampu
menggunakannya dalam pemecahan masalah;
5. Memahami konsep keliling dan luas bangun datar, serta mampu menggunakannya
dalam pemecahan masalah;
6. Memahami konsep unsur-unsur dan bagian lingkaran, serta mampu menggunakannya
dalam pemecahan masalah.
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7. Memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan, serta mampu
menggunakannya dalam pemecahan masalah.
8. Memahami konsep luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, serta
mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah.
9. Memahami konsep luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta
mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah.
C. Uraian Materi
1. Himpunan
Himpunan adalah konsep dasar semua cabang matematika. Secara intuitif, himpunan
adalah kumpulan objek (konkrit atau abstrak) yang mempunyai syarat tertentu dan
jelas.
a. Anggota himpunan, dan notasi himpunan
Pada umumnya himpunan diberi nama dengan huruf besar, misalnya A, B, C, X, Y, . . . .
Sedangkan anggota suatu himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya
a, b, c, x, y, . . . .
Ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu dengan:
1) mendaftar anggota-anggotanya di antara 2 kurung kurawal
Misalnya A = { 1, 2, 3, 4 }
2) menyatakan sifat-sifat yang dipenuhi
Misalnya A = Himpunan empat bilangan asli yang pertama
3) menggunakan notasi pembentuk himpunan
Misalnya A = { x  x adalah empat bilangan asli yang pertama}
Jika x adalah anggota hmpunan A, maka ditulis x  A, sebaliknya jika x bukan
anggota A, maka ditulis x  A.
b. Himpunan kosong dan himpunan semesta
Himpunan kosong adalah humpunan yang tidak mempunyai anggota.
Himpunan kosong biasanya dapat dinyatakan dengan notasi  atau { }. Dengan
notasi pembentuk himpunan himpunan kosong ditulis sebagai: { x / x ≠ x }. Contoh
himpunan kosong misalnya A adalah himpunan manusia di bumi yang tingginya lebih
dari 25 meter. Oleh karena itu, A = { }. Coba anda cari contoh himpunan kosong yang
lain.
c. Himpunan berhingga dan tak berhingga
Suatu himpunan bisa berupa himpunan yang berhingga (finit) atau himpunan
tak berhingga (infinit). Secara intuitif, suatu himpunan dikatakan berhingga jika kita
membilang banyak anggota yang berbeda dalam himpunan itu, proses membilang
yang kita lakukan akan berakhir. Himpunan yang tidak memenuhi syarat itu disebut
himpunan tak berhingga. (Proses yang kita lakukan untuk membilang banyaknya
anggota tersebut tidak akan berakhir).
Sebagai contoh, himpunan bilangan pada jam delapanan adalah finit,
sedangkan himpunan bilangan asli adalah himpunan infinit.
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d. Relasi Antar Himpunan
1) Himpunan yang saling lepas
Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas (ditulis A││ B) jika dan hanya
jika kedua himpunan itu tidak kosong dan tidak mempunyai anggota yang sama.
Sebagai contoh, himpunan bilangan ganjil dan himpunan bilangan genap adalah
dua himpunan yang saling lepas. Sedangkan himpunan bilangan asli dan
himpunan bilangan prima tidak saling lepas, karena kedua himpunan itu
mempunyai anggota persekutuan, yaitu bilangan 2.
2) Himpunan yang berpotongan



Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan (ditulis A
B) jika dan
hanya jika ada anggota A yang menjadi anggota B. Sebagai contoh, jika A = {x │x2 +
3x + 2 = 0} dan B = { x │ x2 – x – 6 = 0} maka A dan B berpotongan; karena A = {-1, 2} dan B = {3, -2} yang berarti ada anggota A yang juga menjadi anggota B yaitu -2.
3) Himpunan bagian (subset)
Himpunan A dikatakan himpunan bagian B (subset B) jika dan hanya jika
setiap anggota A menjadi anggota B. Relasi ini dinyatakan dengan notasi A  B.
ebagai contoh, jika B = Himpunan bilangan bulat dan Q = Himpunan bilangan
rasional, maka Q  B. Jika A subset B juga ditulis B  A, dibaca B superset A atau
B memuat A. Jika A bukan subset B maka ditulis A  B.
Ada beberapa buku yang membedakan antara subset ( disimbolkan  )
dan proper subset (himpunan bagian murni/sejati) yang disimbolkan sebagai  .
Proper subset didefinisikan sebagai berikut: A adalah proper subset B jika dan
hanya jika setiap anggota A adalah juga anggota B dan sedikitnya ada satu anggota
B yang bukan anggota A. Dalam buku ini tidak dibedakan antara subset dan
proper subset .
4) Himpunan yang sama
Himpunan A dan himpunan B adalah sama (ditulis A = B) jika dan hanya
jika A  B dan B  A.
Sebagai contoh K = { x │ x2 – x – 6 = 0} dan L = {3, -2} maka K = L
5) Dua himpunan yang ekivalen
Dua himpunan A dan B dikatakan ekivalen (ditulis A ∞ B) jika dan hanya
jika setiap anggota A dapat dipasangkan dengan setiap anggota B. Atau A ekivalen
dengan B jika dan hanya jika a dan B berkorespondensi satu-satu. Dalam hal A dan
B dua himpunan yang berhingga, maka A dan B ekivalen jika dan hanya jika banyak
anggota A sama dengan banyak anggota B, yang biasa ditulis n(A) = n(B).
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Sebagai contoh, P = {1, 2, 3 } dan Q = { a, b, c } adalah dua himpunan yang
ekivalen karena n(P) = n(Q). Demikian pula A = himpunan bilangan asli dan B =
Himpunan bilangan bulat, karena kedua himpunan itu berkorespondensi satusatu. Coba jelaskan, bagaimana cara memasangkan setiap anggota A dengan
setiap anggota B?
e. Diagram Venn
Untuk menggambarkan himpunan dapat digunakan diagram yang
disebut dengan diagram Venn. Perkataan Venn diambil dari nama John Venn
(1834 – 1923) ahli logika bangsa Inggris.
Suatu himpunan digambarkan dengan daerah yang dibatasi oleh kurva
tertutup, sedangkan untuk himpunan semestanya biasanya digambarkan dengan
daerah persegipanjang. Untuk menggambarkan anggota-anggota himpunan dapat
digunakan noktah-noktah. Tetapi seandainya himpunan tersebut mempunyai
anggota yang cukup banyak, maka anggota-anggota himpunan tersebut tidak usah
digambarkan.
Contoh 1 : S = { 1, 2, 3, . . . . , 8 }
A = { 1 , 2, 3, 4 }
Gambar diagram Vennnya:
S
▪5

▪7
▪2

▪3

A

▪1
▪6

▪4

▪8

Contoh 2 : S = Himpunan bilangan bulat
A = Himpunan bilangan asli, P = Himpunan bilangan prima
Gambar diagram Vennnya
S
A
P
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f. Operasi Pada Himpunan
Dari satu atau beberapa himpunan dapat diperoleh himpunan baru bila pada
himpunan-himpunan tersebut dikenakan apa yang dinamakan operasi.
1) Operasi Gabungan ( = Union)
Gabungan dua himpunan A dan B (ditulis A  B) adalah himpunan semua
anggota A atau B atau anggota kedua-duanya.
Dengan notasi pembentuk himpunan, ditulis:
A  B = { x │ x  A atau x  B } , atau
A  B={x│x A ν x B}
Beberapa kemungkinan diagram Venn dari A  B adalah:

A

B

A

A

B

B
A

B

Operasi Irisan (intersection)
Irisan dua himpunan A dan B (ditulis A  B) adalah himpunan semua anggota A yang
juga menjadi anggota B.
Dengan notasi pembentuk himpunan, ditulis:
A  B = { x │ x  A dan x  B }
atau
A  B={x│x A Λ x B}
Beberapa kemungkinan diagram Venn dari A  B adalah:
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A

B

A

A

B

B
A

B

3) Operasi Komplemen
Komplemen himpunan A (ditulis A’ atau Ac atau A ) adalah himpunan semua
anggota semesta yang bukan anggota A.
Dengan notasi pembentuk himpunan, ditulis:
Ac = { x │ x  S Λ x  A }
Diagram Venn dari Ac adalah:

S
Ac
A

4) Operasi Selisih (difference)
Selisih himpunan B dari himpunan A (ditulis B – A) adalah himpunan yang
anggota-anggotanya adalah semua anggota B yang bukan anggota A. Jadi B – A = B
 Ac. Jika dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan, maka:
B – A = { x │ x  B dan x  A }
atau
B–A={x│x B Λ x A}
= { x │ x  B Λ x  Ac }
Beberapa kemungkinan diagram Venn dari B - A adalah
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A

B

A

B-A

B

B-A

A

B
A

B

B-A

B-A

D. Contoh soal
Indikator soal
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan irisan dua himpunan
Soal
Dari 40 orang bayi, diketahui bahwa ada 18 bayi yang gemar memakan pisang, 25 bayi
gemar makan bubur, dan 9 bayi menyukai keduanya. Lalu ada berapa bayi yang tidak
menyukai pisang dan bubur?
A. 3 orang
B. 6 orang
C. 12 orang
D. 24 orang
Pembahasan

P

B
9

9

16

Misalkan:
P = Himpunan bayi yang gemar
makan pisang
B = Himpunan bayi yang gemar
makan bubur

6
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Indikator soal
Menentukan irisan dua himpunan yang dinyatakan dalam bentuk notasi
Soal
Diketahui :
P = {x | 1 < x < 20, x bilangan prima}
Q = { y | 1 ≤ y ≤ 10, y bilangan ganjil}
Hasil dari P ∩ Q adalah....
A. {3, 5, 7}
B. {3, 5, 7, 9}
C. {1, 3, 5, 7}
D.{1, 3, 5, 7, 9}
Pembahasan:

P

2
11
13
17

3

1

5

7

Q

P = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
Q = {1, 3, 5, 7, 9}
P ∩ Q = {3, 5, 7}

9

2. GARIS dan SUDUT
Perhatikan gambar di samping.
Garis k sejajar garis l dan dipotong oleh garis m.
Sudut-sudut sehadap:
A1 = B1, A2 = B2, A3 = B3, A4 = B4
Sudut-sudut dalam bersebrangan:
A3 = B1, A4 = B2
Sudut-sudut luar bersebrangan:
A1 = B3, A2 = B4
Sudut-sudut dalam sepihak:
A3 + B2 = 180, A4 + B1 = 180
Sudut-sudut luar sepihak:
A2 + B3 = 180, A1 + B4= 180
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Indikator Soal
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besar sudut yang melibatkan sifat-sifat
garis sejajar, jika diberikan dua garus sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversa.
Soal
Perhatikan gambar di samping.
123o
Besar X adalah ....
A. 92
X
B. 88
o
C. 57
35o
D. 55

Pembahasan:
Dibuat garis pertolongan FG yang sejajar dengan AB dan DE
BAC = ACF = (180  123) = 57 (berpelurus)
CDE = DCF = 35 (bersebrangan dalam)
ACD = 57 + 35 = 92 (A)

A
123o

B
X C

F

o

D
3. TEOREMA PYTHAGORAS dan TRIPEL PYTHAGORAS
Teorema Pythagoras berlaku khusus pada segitiga siku-siku
C
BC disebut sisi miring atau hipotenusa
b
AB dan AC disebut sisi siku-siku
Rumus-rumus yang berlaku untuk ABC adalah:
A
BC2 = AC2 + AB2 atau a2 = b2 + c2

35o

B

c

C
a1

b

b1
A

b1

b

a1

a

a
c

B

A

c

E

a

Jenis-jenis Segitiga
C

G

B

Dalam ABC, dengan panjang sisi a, b, dan c berlaku:
1) Jika a2 > b2 + c2, maka ABC adalah segitiga tumpul di A
2) Jika a2 < b2 + c2, maka ABC adalah segitiga lancip di A
Contoh:
Indikator soal
Menentukan jenis segitiga jika diketahui ukuran panjang sisi-sisinya
Soal
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Perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut:
(i) 6 cm, 8 cm, 10 cm
(ii) 7 cm, 24 cm, 29 cm
(iii) 20 cm, 21 cm, 29 cm
(iv) 10 cm, 24 cm, 25 cm
yang merupakan segitiga tumpul adalah ….
A. (i)
B. (ii)
C. (iii)
D. (iv)
Pembahasan
Karena 292 > 242 + 72, maka 7 cm, 24 cm, 29 cm merupakan ukuran sisi-sisi segitiga
tumpul (B)
Tripel Pythagoras adalah tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan ukuran sisisisi pada segitiga siku-siku.
Contoh:
Bilangan 7, 24 dan 25 disebut tripel Pythagoras karena 252 = 242 + 72
Bilangan 2, 5 dan
meskipun

 29 

2

29 bukan tripel Pythagoras, karena 29 bukan bilangan asli
 2 2  52

Indikator Soal:
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan teorema Pythagoras.
Soal:
Pak Yono akan membangun atap kandang untuk kambingnya.
Gambar rangka tampak seperti gambar di samping!
Panjang kayu yang diperlukan untuk membuat rangka
tersebut adalah ....
A. 12, 5 m
B. 12 m
C. 13,8 m
D. 14,4 m
Pembahasan:
Dengan Teorema Phytagoras
AC2 = AD2 + DC2
AC2 = 32 + 42
AC2 = 9 + 16 = 25 maka AC = 5
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Panjang BD ditentukan dengan luas segitiga ACD
Luas  ABC = 3  4 = 6 m
2
Sehingga AC  BD = 6 m
2
5  BD = 6  5 BD = 12  BD = 12 = 2,4
2
5
2

m

Jadi panjang kayu yang diperlukan adalah (3+4+5+2,4) meter = 14,4 meter (D)
4. KELILING dan LUAS BANGUN DATAR
a. Jajargenjang
Keliling jajargenjang dengan panjang sisi yang saling berdekatan a cm dan b
cm adalah 2(a + b) cm
Luas jajargenjang dengan panjang alas a cm dan tinggi t cm adalah (a  t) cm2
b. Persegipanjang
Keliling persegipanjang dengan panjang p cm dan lebar l cm adalah 2(p + l)
cm
Luas persegipanjang dengan panjang p cm dan lebar l cm adalah (p  l) cm2
c. Persegi
Keliling persegi dengan panjang sisi a cm adalah 4a cm
Luas persegipanjang dengan panjang a cm adalah a2 cm2
d. Belahketupat
Keliling belahketupat dengan panjang sisi a cm adalah 4a cm
Luas jajargenjang dengan panjang kedua diagonalnya d1 cm dan d2 cm adalah
1
(d1 × d2) cm2
2
e. Layang-layang
Keliling layang-layang dengan panjang sisi yang saling berdekatan a cm dan b
cm adalah 2(a + b) cm
Luas layang-layang dengan panjang kedua diagonalnya d1 cm dan d2 cm adalah
1
(d1 × d2) cm2
2
f. Trapesium
Keliling trapesium dengan panjang sisi sejajar a cm dan b cm, panjang sisi-sisi
yang lain c cm dan d cm adalah (a + b + c + d) cm
Luas trapesium dengan panjang sisi sejajar a cm dan b cm serta tinggi t cm
1
adalah t (a + b) cm2
2
Contoh:
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Indikator Soal
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan persegi dan
persegipanjang.
Soal
Perhatikan gambar persegi dan persegipanjang di bawah!
8 cm
O

15 cm

10 cm
O adalah pusat persegi. Luas daerah yang diarsir adalah....
A. 12 cm2
B. 16 cm2
C. 18 cm2
D. 24,5 cm2
Pembahasan
Perhatikan gambar di bawah!
8 cm

8 cm
O

15 cm

1

O
3

15 cm

2

10 cm
10 cm
Luas daerah diarsir = Luas 1 + Luas 2
= Luas 3 + Luas 2
= 1 Luas persegi kecil
4

= 1 ( 8 x 8) = 16 cm² (B)
4
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Indikator soal
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan persegi dan
persegipanjang.
Soal
Perhatikan gambar di samping!
KLMN adalah persegipanjang dan ABCD adalah
persegi. Titik L adalah titik potong kedua diagonal
persegi. Luas daerah yang tidak diarsir adalah ….
A. 56 cm2
B. 64 cm2
C. 80 cm2
D. 84 cm2
Pembahasan
Luas daerah segitiga DEL = Luas daerah segitiga AFL,
sehingga luas yang diarsir adalah 1  Luas persegi =
4

1  4  4 = 4 cm . Dengan demikian luas yang tidak
4
2

diarsir pada persegipanjang KLMN adalah (6  12) – 4
=
72 – 4 = 68 cm2
Luas yang tidak diarsir pada persegi ABCD adalah (4  4) – 4 = 12 cm2
Jadi luas yang tidak diarsir adalah (68+ 12) cm2 = 80 cm2 (C)
Indikator
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar
Indikator soal
Menghitung keliling gabungan beberapa bangun datar
Soal
Perhatikan gambar di samping!
Keliling daerah yang diarsir adalah ….
A. 31 cm
B. 50 cm
C. 53 cm
D. 56 cm
Pembahasan:
Perhatikan gambar!
a+b = 10 cm
c+d+e = 8+7 = 15 cm
Keliling daerah yang diarsir = jumlah pajang sisi
= (8 + 7 + 10+ 3 + 3) +( a+b)+ (c+d+e)
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= 31 + 10 + 15
= 56 cm (D)
Indikator Soal
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling persegipanjang
Soal
Di atas sebidang tanah berbentuk persegipanjang berukuran 20 m × 32 m akan dibuat
pagar di sekelilingnya. Untuk kekuatan pagar dibuat tiang pagar setiap jarak 4 m. Jika
biaya setiap tiang Rp 250.000,00, maka biaya yang diperlukan untuk seluruh tiang
adalah . . .
A. Rp5.000.000,00
B. Rp6.000.000,00
C. Rp6.500.000,00
D. Rp12.000.000,00
Pembahasan
Keliling = 2 x 20 m + 2 x 32 m = 104 m
Banyak tiang = 104 m : 4 m = 26
Biaya = 26 x Rp 250.000,00 = Rp6.500.000,00 (A)
Indikator Soal
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan luas jajargenjang dan belahketupat
Soal
Pak Budi mempunyai kebun seperti pada gambar di
samping. Selisih panjang kedua sisi jajargenjang adalah 7
m. Perbandingan tinggi dan sisi terpanjang adalah 3:5. Jika
sisi terpendek 13 m, maka luas kebun pak Budi adalah ...
A. 120 cm2
B. 240 cm2
C. 360 cm2
D. 480 cm2

10 m

Pembahasan:
Sisi terpanjang pada jajargenjang = 13 + 7 = 20 cm
Tinggi jajargenjang (t) : sisi terpanjang = 3 : 5 = t : 20
t = 12 cm
Luas jajargenjang = 12 × 20 = 240 cm2
Diagonal layang-layang (d1) = 2 × t = 2 × 12 = 24 cm
d2 = 10 cm

MODUL PPMG – MATEMATIKA – SMP | 15 dari 34

cm2

Luas layang-layang =

Jadi luas kebun pak Budi adalah (240 + 120) = 360 cm2 (C)

5. LINGKARAN
a. Unsur-unsur lingkaran
Titik O merupakan pusat lingkaran
OA, OB, OC, OD disebut jari-jari lingkaran
AB disebut diameter (garis tengah) lingkaran.
Diameter lingkaran melalui pusat lingkaran
DB, AC disebut tali busur lingkaran
Garis lengkung AC dan BC disebut busur lingkaran
Daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB, OC dan
busur BC disebut dengan juring
Daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan
busur AC disebut tembereng
OE tegak lurus DB, OE disebut apotema
b. Hubungan Sudut Pusat dan Sudut Keliling
Ukuran sudut pusat = 2 × ukuran sudut keliling
yang menghadap busur yang sama
AOE = 2 × ACD
Ukuran sudut-sudut keliling pusat yang
menghadap busur yang sama adalah sama
ABE = ACE = ADE

Ukuran sudut keliling yang menghadap
diameter adalah 90 (siku-siku)

c. Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur dan Luas Jurung
BesarAOB Panjang busur AB Luas juring AOB


BesarCOD Panjang busur CD Luas juring COD

atau

x

y
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x Panjang busur AB Luas juring AOB


y Panjang busur CD Luas juring COD

d. Keliling Lingkaran
Rumus keliling lingkaran dengan jari-jari r atau diameter d adalah:
K = 2πr atau K = 2πd
e. Luas Lingkaran
Rumus luas lingkaran dengan jari-jari r atau diameter d adalah:
1
L = πr2 atau L = d 2
4
Indikator Soal
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling pada
lingkaran
Soal
Besar CBD pada gambar di samping adalah ....
A. 350
B. 400
C. 450
D. 500
Pembahasan
 ADC = 900
 CAD = 1800 – 900 – 500 = 400
 CBD =  CAD = 400 (B)
Indikator Soal
Menentukan luas juring jika diketahui ukuran sudut pusat kedua juring dan luas salah
satu juringnya
Soal
Perhatikan gambar di samping.
Jika luas juring AOD adalah 50 cm2, maka luas juring
BOC adalah ….
A. 90 cm2
B. 100 cm2
C. 125 cm2
D. 140 cm2
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Pembahasan
BOC 100  Luas juring AOB


AOD 40 Luas juring COD

BOC 100 Luas juring AOB


AOD 40
50
Luas juring BOC =2,5 × 50 cm2 = 125 cm2 (C)
Indikator soal
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling
lingkaran dalam persegi
Soal
Perhatikan bangun di samping.
Keliling bangun yang diarsir adalah ….
A. 76 cm
B. 88 cm
C. 90 cm
D. 92 cm
Pembahasan
Panjang sisi luar daerah yang diarsir adalah keliling lingkaran
dengan jari-jari 7 cm
Keliling lingkaran = 2πr =
Panjang sisi dalam daerah yang diarsir = panjang sisi luar
daerah yang diarsir
Jadi keliling daerah yang diarsir adala 2 × 44 cm = 88 cm (B)
6. KESEBANGUNAN DAN KEKONGRUENAN
12 cm

E
9 cm

A

B
8 cm

6 cm
D

F
8 cm

6 cm
7,5 cm

C

H

10 cm

G

Sudut-sudut yang bersesuaian dari ABCD dan EFGH sama besar yaitu:
A = E , B = F , C = G , D = H.
Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama yaitu :
EH EF FG HG 4
AD AB BC DC 3
atau








EH EF FG HG 4
AD AB BC DC 3
Dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama dan
sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama

MODUL PPMG – MATEMATIKA – SMP | 18 dari 34

Perbandingan sisi yang bersesuaian pada segitiga-segitiga sebangun
A
a
D
b
B

c
E

e

d
f

C

a
c
e
AD AE DE
atau




ab cd f
AB AC BC

dan

a c

b d

Dua bangun segitiga akan sebangun jika dipenuhi salah satu dari syarat:
Sama sudut artinya sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu
besarnya sama
Atau
Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama.
CONTOH SOAL
Indikator Soal
Menentukan panjang ruas garis pada dua segitiga yang sebangun
Soal
Perhatikan gambar !
P 4 cm T
8 cm

R

6 cm
S
Q
Panjang SQ adalah ....
A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 12 cm
Pembahasan
Sudut yang sama: P = P, T = Q, S = R,
PT
PS
4
6
maka
=


PQ
PR
x  6 (4  8)
Panjang SQ= x = 2 (A)
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Indikator Soal
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dua trapesium
Soal
Perhatikan gambar!

Panjang EF pada gambar di atas adalah ....
A. 6,25 cm
B. 6,75 cm
C. 7,00 cm
D. 7,25 cm
Pembahasan

x 2

3 6
23
x
6
x 1

EF = 1 + 6 = 7 cm (C)
Indikator Soal
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan dua
persegipanjang
Soal
Sebuah foto berukuran alas 20 cm dan tinggi 30 cm ditempel pada sebuah karton yang
berbentuk persegipanjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton diebelah kiri,
kanan dan atas foto 2 cm, maka lebar karton di bawah foto adalah... .
A. 2 cm
B. 3 cm
C. 4 cm
D. 6 cm
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.

Pembahasan:
Sketsa
24 cm
2
220 cm
30 cm
22 Foto

t karton
22

x

20 24
24  30

t 
 36
30
t
20
Lebar bagian bawah (x) = 36 -2 -30 = 4 cm (C)
Indikator Soal
Menentukan syarat dua segitiga kongruen
Soal
Perhatikan gambar di samping!
Segitiga ABC kongruen dengan segitiga BDE karena
memenuhi syarat adalah ….
A. Sisi, sisi, sisi
B. Sisi, sudut, sisi
C. Sudut, sisi, sudut
D. Sudut, sudut, sudut
Pembahasan
Perhatikan ABC dan DBE!
ABC = DBE (dua sudut yang berimpit) ------- (sudut)
BC=BE (diketahui) --------( sisi)
ACB = DEB = 70o (diketahui)------- (sudut)
Jadi ABC kongruen DBE karena memenuhi syarat sudut, sisi, sudut (C)
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7. BANGUN RUANG SISI DATAR
A. Kubus
1) Unsur-unsur Kubus
Perhatikan gambar kubus berikut!

a) Banyak titik sudut

, banyak sisi

dan banyak rusuk

turut adalah 8, 6, dan 12. Secara umum hubungan

kubus berturut-

, dan

adalah

b) Ada 12 diagonal sisi pada kubus, salah satu contohnya adalah
c) Ada 4 diagonal ruang pada kubus, salah satu contohnya adalah
d) Ada 6 bidang diagonal pada kubus, salah satunya bidang

.

2) Jaring-jaring Kubus
Jaring-jaring bangun datar merupakan bangun datar yang diperoleh dengan
memotong bangun datar berdasarkan rusuk-rusuknya kemudian direbahkan
sejajar bidang alasnya.
Berikut 4 contoh jarring-jaring kubus.

3) Volume Kubus
Volume kubus

dengan panjang rusuk adalah

4) Luas Permukaan Kubus
Luas permukaan kubus

.

dengan panjang rusuk adalah

.

B. Balok
1) Unsur-unsur Balok
Perhatikan gambar balok berikut!
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a) Banyak titik sudut

, banyak sisi

dan banyak rusuk

turut adalah 8, 6, dan 12. Secara umum hubungan

balok berturut-

, dan

adalah

b) Ada 12 diagonal sisi pada balok, salah satu contohnya adalah
c) Ada 4 diagonal ruang pada balok, salah satu contohnya adalah
d) Ada 6 bidang diagonal pada balok, salah satunya bidang
2) Volume Balok
Volume balok

.

dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi berturut-turut

adalah

dan

.

3) Luas Permukaan Balok
Luas permukaan balok

dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi berturut-turut

dan adalah

.

C. Prisma
1) Unsur-unsur Prisma
Perhatikan gambar prisma segitiga berikut!

a. Banyak titik sudut

, banyak sisi

dan banyak rusuk

prisma berturut-

turut adalah 6, 5, dan 9.
b. Prisma segitiga mempunyai 6 diagonal sisi, tapi tidak punya diagonal ruang
sekaligus bidang diagonal.
Secara umum untuk prisma segi banyak titik sudut, banyak sisi, dan banyak
rusuk berturut-turut
2) Volume Prisma
Volume prisma

, dan

dengan luas alas

3) Luas Permukaan Prisma
Luas permukaan prisma

.
dan tinggi adalah

dengan luas alas

dan tinggi serta keliling alasnya

adalah

MODUL PPMG – MATEMATIKA – SMP | 23 dari 34

D. Limas
1) Unsur-unsur Limas
Perhatikan limas segi empat berikut!

a.

merupakan tinggi limas.

b. Limas segi empat mempunyai 8 rusuk, 5 titik sudut, dan 5 sisi.
Secara umum untuk limas segi banyak titik sudut, banyak sisi, dan banyak rusuk
berturut-turut

, dan

.

2) Volume Limas
Volume limas

dengan luas alas

dan tinggi adalah

3) Luas Permukaan Limas
Luas limas

dengan luas alas

dan tinggi adalah

Contoh
Indikator Soal
Menentukan bidang yang tegak lurus dengan bidang diagonal yang sudah ditentukan
dalam kubus
Soal
1) Perhatikan gambar kubus berikut!

Bidang diagonal yang tegak lurus dengan bidang

adalah ….

A.
B.
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C.
D.
Pembahasan
Karena
tegak lurus dengan

maka bidang yang tegak lurus bidang

adalah

. (B)
Indikator Soal
Menentukan unsur-unsur prisma segi-6 beraturan
Soal
2) Banyak rusuk dan sisi prisma segi enam berturut-turut adalah ….
A. 8 dan 18
B. 12 dan 8
C. 18 dan 8
D. 12 dan 6
Pembahasan
Hubungan antara banyak rusuk (T) , banyak rusuk (R) dan banyak sisi (S) adalah
S+T=R+2. Banyak rusuk prisma segi n adalah 6n, sehingga rusuk prisma segi 6 adalah
18. (C)
Indikator Soal
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan unsur-unsur balok
Soal
3) Pak Abas membuat sebuah kerangka etalase dari aluminium yang berbentuk balok
dengan ukuran
Jika harga aluminium Rp30.000,00 per meter,
biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka etalase tersebut adalah ….
A. Rp1.200.000,00
B. Rp336.000,00
C. Rp84.000,00
D. Rp76.000,00
Pembahasan
Panjang batang aluminium yang dibutuhkan Pak Abas adalah
. Jadi biaya yang diperlukan adalah
(B)
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Indikator Soal
Menentukan luas permukaan prisma dengan ukuran yang sudah ditentukan
Soal
4) Luas seluruh permukaan prisma seperti tampak pada gambar adalah ….
A. 1.664 cm2
B. 1.552 cm2
C. 1.120 cm2
D. 608 cm2
Pembahasan
Dari gambar didapat informasi bahwa prisma tersebut alasnya berbentuk trapezium
sama kaki, sehingga luas alasnya

. Jadi luas prisma tersebut

adalah

(B)

8. BANGUN RUANG SISI LENGKUNG
A. Tabung
1) Unsur-unsur Tabung
Perhatikan gambar tabung berikut!

a) Tabung mempunyai 2 rusuk berbentuk lingkaran.
b) Tabung mempunyai 3 sisi, dua sisi berbentuk daerah lingkaran, satunya bidang
lengkung.
c) merupakan jari-jari, sedang adalah tinggi tabung.
2) Volume Tabung
Volume tabung

dengan jari-jari alas dan tinggi adalah

3) Luas Permukaan Tabung
Luas permukaan tabung
, dengan

dengan jari-jari alas dan tinggi adalah
atau

B. Kerucut
1) Unsur-unsur kerucut
Perhatikan gambar kerucut berikut!
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a.

merupakan jari-jari kerucut,

adalah tinggi kerucut, dan

merupakan

garis pelukis.
b. Kerucut mempunyai satu rusuk dan dua sisi.
2) Volume Kerucut
Volume kerucut

dengan jari-jari alas dan tinggi adalah

3) Luas Permukaan Kerucut
Luas permukaan kerucut

dengan jari-jari alas dan tinggi adalah

, dengan

atau

, dan adalah garis pelukis,

.
C. Bola
1) Unsur-unsur Bola
Perhatikan gambar bola berikut!

a. R merupakan jari-jari bola.
b. Bola merupakan bangun ruang yang mempunyai tepat satu sisi, tanpa rusuk.
2) Volume Bola
Volume bola

dengan jari-jari adalah

3) Luas Permukaan Bola
Luas permukaan bola

dengan jari-jari adalah

dengan

atau

.
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Contoh
Indikator Soal
Menentukan unsur-unsur kerucut
Soal
1) Perhatikan gambar kerucut berikut!
Garis PQ adalah ….
A. Jari-jari
B. Diameter
C. Garis pelukis
D. Garis tinggi
Pembahasan
PQ merupakan garis pelukis. (C)
Indikator Soal
Menentukan volume setengah bola, jika diketahui diameternya
Soal
2) Sebuah benda berbentuk setengah bola dengan diameter 14 cm. Volume benda
tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.
Pembahasan
Volume bola =

(D)

Indikator Soal
Menentukan volume kerucut, jika diketahui diameter dan timgginya
Soal
3) Volume kerucut dengan diameter 28 cm dan tinggi 27 cm adalah ….
A. 16.632 cm3
B. 8.316 cm3
C. 5.544 cm3
D. 5.454 cm3
Pembahasan
Volume kerucut,

(C)

Indikator Soal
Menentukan volume terbesar sebuah bola yang termuat dalam kubus dengan panjang
rusuk tertentu.
Soal
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4) Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus yang panjang
rusuknya 24 cm adalah ….
A.
B.
C.
D.
Pembahasan
Bola terbesar yang dapat masuk kubus tersebut berjari-jari 12 cm. Jadi Volume
bolanya adalah

(B)

D. SOAL LATIHAN
1. Perhatikan diagram Venn berikut!
S

A

B

I II

III

IV

Daerah yang menyatakan A  B adalah …
A. I
B. II
C. III
D. I, II, III
2. Jika P =
dan Q =
maka P  Q adalah ….
A.
B.
C.
D.

,

C
3.

Perhatikan gambar di samping!
Panjang BD adalah … .
A. 24 cm
B. 20 cm
C. 16 cm
D. 15 cm

25cm

16cm

A

D

12cm B
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4.

Gambar berikut adalah trapesium yang di dalamnya terdapat sebuah lingkaran.
24 cm

16 cm
Jika diketahui tinggi trapesium 20 cm dan panjang diameter lingkaran 14 cm, luas
daerah yang di arsir adalah….
A. 356 cm2
B. 312 cm2
C. 246 cm2
D. 184 cm2
5.

Perhatikan gambar di bawah ini!
D
E

O
F
A

17
cm

C
22 cm
B

Pada trapesium ABCF dan layang-layang EFCD, diketahui panjang CE = 21 cm, dan
AF = 14 cm. Keliling bangun ABCDEF adalah ….
A. 105 cm
B. 97 cm
C. 88 cm
D. 80 cm
6.

Daerah yang di arsir pada gambar berikut adalah area tempat parkir!

Pintu masuk tidak
dipasang pagar tembok
4,2 m

Di sekeliling area tersebut (kecuali pintu masuknya) akan dibuat pagar tembok dengan
harga Rp100.000,00 tiap meternya. Seluruh biaya yang diperlukan adalah….
A. Rp 1.140.000,00
B. Rp 1.560.000,00
C. Rp 1.980.000,00
D. Rp 2.400.000,00
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7.

Foto berukuran alas 20 cm dan tinggi 30 cm ditempel pada sebuah karton yang
berbentuk persegipanjang. Jika foto dan karton sebangun, dan lebar karton dibagian
kiri, kanan dan atas foto 3 cm, maka lebar karton dibagian bawah foto adalah....
A. 3 cm
B. 5 cm
C. 6 cm
D. 9 cm

8.

Besar sudut terkecil yang dibentuk antara jarum pendek dan jarum panjang sebuah jam
dinding pada pukul 20.30 adalah….
A. 500
B. 600
C. 750
D. 900

9.

Perhatikan gambar di samping!
Titik O adalah pusat lingkaran. Jika besar
COD = 44°, besar ABD adalah….
A.
B.
C.
D.

22°
44°
46°
68°

C

B
O

D

A

10. Sebuah tangga disandarkan ke tembok seperti gambar
disamping. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 160 cm dan
jarak ujung atas tangga ke lantai 300 cm, maka panjang tangga
tersebut adalah….
A. 2 m
B. 3 m
C. 3,4 m
D. 4,6 m
11. Limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 cm dan tinggi sisi tegak 15 cm.
Volum limas tersebut adalah….
A. 1.728 cm3
B. 2.280 cm3
C. 5.184 cm3
D. 8.640 cm3
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12. Sebuah drum berbentuk tabung berdiameter 84 cm dan tinggi 120 cm diisi penuh
dengan minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam beberapa kaleng
kecil berbentuk tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 30 cm. Banyak kaleng kecil
yang diperlukan adalah … .
A. 144 buah
B. 84 buah
C. 36 buah
D. 24 buah
13. Perhatikan bangun yang dibentuk oleh kerucut dan tabung di samping!
Luas permukaan bangun tersebut adalah ….
A. 572 cm²
B. 990 cm²
C. 1.064 cm²
D. 1.144 cm²
14. Atap sebuah bangunan berbentuk belahan bola dengan diameter 7 meter, bagian
luarnya akan di cat dengan biaya Rp90.000,00 per meter persegi. Biaya yang diperlukan
adalah….
A. Rp6.930.000,00
B. Rp8.085.000,00
C. Rp16.170.000,00
D. Rp32.340.000,00
20. Pada gambar di samping, ABC segitiga samakaki
dengan AB=AC. Keempat titik sudut persegi EFGH
terletak pada sisi-sisi segitiga ABC. Jika BC=30 cm
dan EF=12 cm, maka tinggi segitiga AEF adalah ... .
A. 6 cm
B. 8 cm
C. 9 cm
D. 12 cm

P

21. Dengan memperhatikan gambar di samping,
pasangan segitiga yang kongruen adalah ....
A. ATE dan CTD
B. AEC dan DAC
C. ACE dan CBE
D. ADC dan BDA
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22. Segitiga BEF pada gambar di samping adalah
segitiga samasisi. Besar
+
adalah ….
A.
B.
C.
D.

120o
155o
180o
210o

23. Diberikan tabung dengan tinggi 14 cm dan diameter alas 10 cm. Sebuah kerucut berada
di dalam tabung dengan alas yang kongruen dengan alas tabung dan tinggi kerucut sama
dengan
A.
B.
C.
D.

1232
1012
1010
880

tinggi tabung. Volume tabung diluar kerucut adalah …. (π =

)

cm3
cm3
cm3
cm3

24. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung tanpa tutup dengan diameter alas 60
cm dan tinggi 2,1 m. Bak tersebut terbuat dari bahan dengan ketebalan 5 cm. Banyak air
maksimal yang dapat ditampung oleh bak tersebut adalah ….(π =
A.
B.
C.
D.

)

1692 lt
1650 lt
412,5 lt
360,5 lt

25. Sebuah bandul logam bentuknya merupakan
gabungan kerucut dan setengah bola seperti
gambar di samping. Jika jari-jari bola 7 cm dan tinggi
kerucut 24 cm, maka luas permukaan bandul itu
adalah ….(π =
A.
B.
C.
D.

)

830 cm2
858 cm2
890 cm2
1408 cm2
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26. Sebuah gedung dindingnya berbentuk tabung dengan atap kubah setengah bola. Luas
lantai gedung adalah 154 cm2 dengan tinggi dinding 4 m. pemilik gedung ingin merubah
warna cat bagian dalam gedung dan bagain dalam atap dengan warna modern. Biaya
pengecatan dinding adalah Rp100.000,00/m2 dan biaya pengecatan kubah adalah
Rp200.000/m2. Total biaya yang diperlukan untuk melakukan pengecatan adalah ….
A. Rp123.200.000,00
B. Rp277.200.000,00
C. Rp279.000.000,00
D. Rp282.200.000,00
27. Perhatikan gambar di samping!
Kebun kacang dan kebun cabe milik Pak
Sholeh sebangun. Luas seluruh kebun
Pak Sholeh adalah ….
A. 252 m2
B. 192 m2
C. 160 m2
D. 128 m2
28. Suatu bola diletakkan ke dalam kubus sehingga kulit bola menyinggung sisi-sisi kubus.
Luas permukaan bola 154 cm2 . Volume kubus tersebut adalah …. (  = 22 )
7

42,9cm3

A.
B. 73,5 cm3
C. 294,0 cm3
D. 343,0 cm3
E. LATIHAN MERUMUSKAN INDIKATOR DAN MEMBUAT BUTIR SOAL
Berdasarkan SKL materi Himpunan dan Geometri, pilih salah satu materi dan rumuskan
indikator (level pengetahuan dan pemahaman, aplikasi dan penalaran) serta kembangkan
butir soal untuk mengukur indikator tersebut.
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