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Bangun Ruang  

 

 Sebelum mempelajari bangun ruang, berikut akan disajikan skema yang dapat 

membantu menjelaskan definisi dari unsur-unsur dari bangun ruang. 

 

Gambar 3.1 

 

Berikut adalah penjelasan definisi dari bagun datar pada gambar 3.1 

1. Segi empat adalah poligon yang mempunyai empat sisi 

2. Jajar genjang adalah segiempat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

3. Persegi panjang adalah jajar genjang dengan satu sudut siku-siku 

4. Persegi adalah persegi panjang dengan sisi-sisi yang berdekatan konkruen 

5. Belah ketupat adalah jajar genjang dengan sisi-sisi berdekatan konkruen 

6. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai satu dan hanya satu pasang sisi sejajar 

7. Trapesium sama kaki adalah trapesium dengan sisi-sisi yang tidak sejajar konkruen 

a. Bidang Banyak 
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Sebuah permukaan tertutup sederhana yang terdiri dari daerah-daerah segibanyak 

(poligon) dinamakan bidang banyak (polyhedron). Dinamakan bidang empat jika 

pembatasnya adalah empat poligon, hal ini juga berlaku untuk bidang lima, bidang enam 

dst. Berikan contoh yang merupakan bidang banyak dan  bukan merupakan bidang 

banyak! 

 

b. Unsur-Unsur bidang banyak 

Daerah poligon dari bidang banyak disebut dengan sisi, ruas garis persekutuan dari dua 

buah sisi disebut rusuk, dan titik potong dua rusuk disebut titik sudut 

c. Teori Euler pada bidang banyak 

Tabel 4.1 Teori Euler 

Bidang n beraturan T S R Hubungan 

Bidang 4     

Bidang 6     

Bidang 8     

Bidang 12     

Bidang 20     

Ket: 

T : Banyak titik sudut 

S: Banyak sisi 

R: Banyak rusuk 

d. Bangun Ruang Prisma 

Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan beberapa bidang 

lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. 

Sebutkan bangun ruang yang merupakan prisma dan bukan prisma! 
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Tugas pertemuan berikutnya 

1. Kelas dibagi 12 kelompok asal 

2. Dari kelompok asal, akan dibagi 6 kelompok ahli yaitu: 

a. Ahli Kubus 

b. Ahli Balok 

c. Ahli Limas 

d. Ahli Kerucut 

e. Ahli Silinder 

f. Ahli Bola 

3. Masing-masing kelompok ahli bertugas untuk mencari informasi sebanyak-

banyaknya (dibuat rangkuman) tentang: 

a. Definisi dari bangun tersebut 

b. Penemuan rumus volume dan luas permukaan dari bangun tersebut 

c. Jaring-jaring dari bangun tersebut 

d. 1 soal penalaran dan komunikasi dan 1 soal pemecahan masalah untuk 

didiskusikan di kelompok asal 

4. Pertemuan berikutnya diskusi kelompok jigsaw 

 


