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- - | LINGKARAN | - - 

 
Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
dlp5lingkaran 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
LINGKARAN 

Bagian-Bagian Lingkaran 

 
Keliling Lingkaran 
K = dp  atau K = 2 rp   
 
Luas Lingkaran 

L = 2rp  atau L = 2

4
1 dp  

 
Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur, dan 
Luas Juring 
Panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran 
berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. 

 

22360 r
OABjuringluas

r
ABpanjangAOB

O pp
==

Ð
 

rpa 2
360

ABbusur  Panjang o ´=  

2
o360

 OAB juring Luas rpa
´=  

 
 

Luas tembereng AB  
= luas juring OAB – luas D AOB 
 

ü Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran 

 
ÐAOB = Sudut pusat 
ÐACB = Sudut keliling 
 
ÐAOB = 2ÐACB  
 
Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap 
busur yang sama maka besar sudut pusat = 2 ´ 
besar sudut keliling 
 
Besar sudut keliling yang menghadap diameter 
lingkaran besarnya 90o (sudut siku-siku). 

 
ÐACB = ÐADB = 90O 
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besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan 
di dalam lingkaran: 

 

ÐQRS = ´
2
1

( ÐQOS + Ð POT) 

 
Sudut antara dua tali busur yang berpotongan di 
luar lingkaran. 

  

ÐAED = ´
2
1

 (Ð AOD – Ð BOC) 

 
Panjang sisi empat tali busur 

 
AC ´  BD = ( AB ´  CD) + ( AD ´  BC) 
AO ´  CO = BO ´  DO  
 
 

Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran 
 
Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam 

 
( )22 rRpd +-=  

 
 
 
 
 
 

Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar 

 
( )22 rRpd --=  

 
Menentukan Panjang Sabuk Lilitan Minimal 

yang Menghubungkan Dua Lingkaran 
 
Contoh: 
penampang tiga buah pipa air berbentuk lingkaran 
yang masingmasing berjari-jari 7 cm dan diikat 
menjadi satu. Hitunglah panjang sabuk lilitan 
minimal yang diperlukan untuk mengikat tiga pipa 
tersebut. 

 
 
Penyelesaian: 
Hubungkan titik pusat ketiga lingkaran dan titik 
pusat dengan tali yang melingkarinya, sehingga 
diperoleh panjang  
DE = FG = HI = AB = AC = BC = 2 ´  jari-jari = 
14 cm. 
 
Segitiga ABC sama sisi, sehingga 
ÐABC = Ð BAC = ÐACB = 60o; 
Ð CBF = ÐABE = 90o (siku-siku); 
Ð FBE = ÐGCH = ÐDAI = 360o – (60o + 90o + 
90o) = 120o 
 
Ingat kembali materi pada bab sebelumnya 
mengenai lingkaran, bahwa panjang busur 
lingkaran = 

lingkarankeliling´o360
pusatSudut 

, sehingga 

diperoleh 
 
Panjang EF = panjang GH = panjang DI 

= 7
7
222

360
1200

´´´o  
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= 44
3
1
´  

= 
3
44

 cm 

 
Panjang sabuk lilitan minilmal  
=  DE + FG + HI + panjang EF + panjang GH + 

panjang DI 
=  (3 ´  panjang DE) + (3 ´  panjang EF) 

=  3 ´  14 + 3 ´  
3

44
 

=  42 + 44 
=  86 cm 
 
 
Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar Segitiga 

 
Lingkaran Dalam Segitiga 

 

s
Lr =  atau 

( )( )( )
s

csbsassr ---
=  

r = panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga 

s = 
2
1

 keliling segitiga 

L = luas segitiga 
a, b, c adalah panjang sisi-sisi segitiga 

 

Lingkaran Luar Segitiga 

 
 

L
abcr
4

=  atau 
( )( )( )csbsass

abcr
---

=
4

 

 
r = jari-jari lingkaran luar D ABC 
a, b, dan c = panjang sisi D ABC 
L = luas D ABC 

s = 
2
1

keliling segitiga 
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Perhatikan gambar berikut. 
 Tali busur ditunjukkan oleh ....  

  
 a. AO   c. DC 
 b. OE   d. OC 
 
2.  Perhatikan kembali gambar pada soal nomor 1. 

Ruas garis OE dinamakan .... 
 a. tali busur  c. apotema 
 b. jari-jari  d. busur 
 
3.  Dari gambar pada soal nomor 1, daerah yang 

diarsir disebut .... 
 a. juring   c. busur 
 b. tembereng  d. tali busur 
 
4.  Diameter adalah .... 
 a.  tali busur yang melalui titik pusat 
 b.  jarak dari titik pusat ke lengkungan 

lingkaran 
 c.  garis lengkung dari satu titik ke titik lain 

pada lengkungan lingkaran 
 d.  garis tegak lurus dari tali busur ke titik pusat 
 
5.  Jari-jari sebuah lingkaran memiliki panjang 35 

cm. Keliling lingkaran tersebut adalah .... 
 a. 110 cm   c. 330 cm 
 b. 220 cm   d. 440 cm 
 
6.  Seutas kawat yang panjangnya 88 cm akan 

dibuat sebuah lingkaran. Jari-jari lingkaran 
kawat tersebut adalah .... 

 a. 7 cm   c. 21 cm 
 b. 14 cm   d. 28 cm 
 
7.  Dalam suatu perlombaan, seorang pembalap 

sepeda menempuh lintasan berbentuk lingkaran 
dengan jari-jari 500 m. Jika pembalap tersebut 
menempuh jarak 15.700 m maka jumlah putaran 
yang ditempuh pembalap tersebut adalah .... 

 a. 3    c. 5 
 b. 4    d. 6 
 
 
 
 
 
 

8.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Jika keliling persegi 56 cm maka keliling 

lingkaran adalah .... 
 a. 2 2  cm   c. 14 2  cm 
 b. 7 2  cm   d. 44 2  cm 
 
9.  Sebuah roda berputar sebanyak 50 kali. Jika 

roda tersebut memiliki diameter 10 cm maka 
jarak yang ditempuh roda tersebut adalah .... 

 a. 157 cm   c. 15.700 cm 
 b. 1.570 cm   d. 157.000 cm 
 
10.  Luas sebuah lingkaran yang memiliki panjang 

diameter 20 cm adalah .... 
 a. 31,4 cm   c. 3.140 cm 
 b. 314 cm   d. 31.400 cm 
 
12. Sebuah lingkaran memiliki luas 6.776 cm2. 

Jarijari lingkaran tersebut adalah .... 
 a. 21 cm   c. 35 cm 
 b. 28 cm   d. 49 cm 
 
13.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Jika panjang OA = 5 cm dan panjang AB = 3 cm 

maka luas daerah yang diarsir adalah .... 
 a. 2.826 cm  c. 12.246 cm 
 b. 64.244 cm  d. 36.412 cm 
 
14.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Luas daerah bidang datar tersebut adalah .... 
 a. 70 cm2   c. 38,5 cm2 
 b. 54,5 cm2  d. 108,5 cm2 
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15.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm 

maka 
 panjang busur AB adalah .... 
 a. 7,4 cm   c. 7,2 cm 
 b. 7,3 cm   d. 7,1 cm 
 
16. Perhatikan kembali gambar pada soal nomor 15. 
 Luas juring AOB adalah ... 
 a. 154 cm2  c. 22 cm2 
 b. 25,6 cm2  d. 18,6 cm2 

 
17.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Jika jari-jari lingkaran tersebut sama dengan 10 

cm dan panjang AB sama dengan 16 cm maka 
luas tembereng yang diarsir adalah .... 

 a. 48 cm2   c. 314 cm2 
 b. 266 cm2  d. 428 cm2 

 
18.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Besar sudut ADC adalah .... 
 a. 100˚   c. 50˚ 
 b. 80˚   d. 25˚ 
 
19.  Perhatikan gambar pada soal nomor 18, besar 

sudut ABC adalah .... 
 a. 100˚   c. 130˚ 
 b. 120˚   d. 110˚ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  Perhatikan gambar berikut 

  
 Nilai x sama dengan .... 
 a. 100˚   c. 140˚ 
 b. 50˚   d. 70˚ 
 
21. Suatu roda berdiameter 63 cm berputar 

menempuh jarak 198 m. Roda tersebut berputar 
sebanyak .... 

 a. 60 kali   c. 100 kali 
 b. 75 kali   d. 110 kali 
 
22.  Jika AB = 14 cm maka luas daerah arsiran pada 

gambar di samping adalah .... 

  
 a. 56 cm2   c. 112 cm2 
 b. 88 cm2   d. 176 cm2 
 
23. Pada gambar di samping besar Ð

120o dan Ð o. Jika panjang busur 
AB = 44 cm maka panjang busur CD adalah .... 

  
 a. 5,5 cm   c. 9 cm 
 b. 7 cm   d. 11 cm 
 
24.  Jika jari-jari lingkaran di atas 5 cm dan panjang 

tali busur AB = 6 cm maka panjang apotema OC 
adalah .... 

  
 a. 3 cm   c. 4 cm 
 b. 3,5 cm   d. 4,5 cm 
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25. Jika diameter suatu lingkaran 3,5 m dan π = 

7
22

, maka keliling lingkaran adalah …. 

 a. 11,5 m  c.  10,5 m 
 b. 11 m  d.  7,5 m 
 
26. Luas lingkaran yang berdiameter 20 cm adalah 

…. 
 a. 154 cm2 c.  616 cm2 
 b. 314 cm2 d.  1256 cm2 

 
27. Luas suatu lingkaran adalah 616 cm2. jika π = 

7
22

, maka kelilingnya adalah …. 

 a. 98 cm  c. 78 cm 
 b. 88 cm  d. 68 cm 
 
28. Untuk membuat bingkai antena parabola 

digunakan plat alumunium sepanjang 2,64 m. 

Jika π = 
7
22

, maka diameter antena parabola 

tersebut adalah …. 
 a. 96 cm  c. 72 cm 
 b. 84 cm  d. 64 cm 
 

29. Sebuah roda berputar 40 kali menempuh jarak 

52,8 m. Jika π = 
7
22

, maka jari-jari roda 

tersebut adalah …. 
 a. 35 cm  c. 21 cm 
 b. 28 cm  d. 14 cm 
 
30. Sebuah roda yang berdiameter 50 cm berputar 

60 kali. Jika π = 3,14 , maka jarak yang 
ditempuh adalah …. 

 a. 90,4 m  c. 94,2 m 
 b. 92,4 m  d. 104 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penawaran Bimbel Aqila Course 

 
Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
 
 

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
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Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aqilacourse.net/

