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

 
dlp6datar 

 
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! 
 

 
BANGUN RUANG 

 
1. Kubus  

 
 
V = p3  
Lpermukaan  = 6p2  
p = panjang rusuknya 
 
Jaring-jaring kubus. 

 
 

2. Balok 

 
V = plt   
Lpermukaan  = 2pl + 2pt + 2lt  
               = 2 (pl + pt + lt )    
p = panjang,  l = lebar, t = tinggi 
Jaring-jaring balok. 

 
 

3. Prisma 

 

V = La.t   
Lselimut  : 
= jumlah luas persegi panjang × sisi tegak 
= Keliling alas × t 
Lpermukaan  = 2Lalas + Lselimut  
 
Jaring-jaring prisma segitiga. 

 
 

4. Limas 

 

V = 
3
1

 Lalas × t   

Lselimut = jumlah luas segitiga tegaknya 
Lpermukaan  = La + Lselimut 
 
Jaring-jaring limas. 
limas segiempat 

 
limas segitiga 
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Soal Pilihan Ganda  
1.  Bidang diagonal kubus berbentuk …. 
 a. persegi    
 b. jajargenjang 
 c. persegi panjang 
 d. belah ketupat 
 
2. Perhatikan rangkaian enam persegi berikut 

ini  
(i)   (iii) 

 
 
 
 

(ii)   (iv) 
 
 
 
  
 Yang merupakan jaring-jaring kubus yang 

benar adalah … 
 a. (i), (ii) dan (iii)  
 b. (i), (iii) dan (iv) 
 c. (i), (ii) dan (iv)  
 d. (ii), (iii) dan (iv) 
 
3. Pada jaring-jaring kubus berikut, jika persegi 

yang diarsir sebagai sisi atas (tutup) kubus, 
maka yang menjadi kubus adalah persegi 
nomor …. 

  
 a. 1   c.   3 
 b. 2   d.   4 
 
4. Keliling alas kubus adalah 36 cm. Volume 

kubus tersebut adalah … 
 a. 18 cm³  c.   216 cm³  
 b. 27 cm³  d.   729 cm³  
 

5. Panjang salah satu diagonal ruang sebuah 
kubus adalah 48 cm. Volume kubus 
tersebut adalah …. 

 a. 96 cm³  c.   48 cm³  
 b. 64 cm³  d.   16 cm³  
 
6. Luas sebuah kubus adalah 486 cm². Volume 

kubus tersebut adalah …. 
 a. 972 cm³ c.   324 cm³  
 b. 729 cm³ d.   81 cm³  
7. Luas permukaan kubus yang luas alasnya 16 

cm² adalah …. 
 a. 64 cm²  c.   128 cm² 
 b. 96 cm²  d.   64 cm² 
 
8. Luas permukaan kubus yang volumenya 125 

cm³ adalah …. 
 a. 150 cm² c.   250 cm² 
 b. 200 cm² d.   300 cm² 
 
9. Gambar di samping adalah jarring-jaring 

balok ABCD.EFGH. Letak titik E 
ditunjukkan oleh nomor …. 

  
 a. 1   c.   3 
 b. 2   d.   4 
 
10. Sebuah balok berukuran panjang 10 cm, lebar 

7 cm, dan tinggi 5 cm. Panjang diagonal 
ruang balok tersebut adalah …. 

 a. 22  cm c.   174  cm 
 b. 44  cm d.   350  cm 
 
11. Pada balok ABCD.EFGH di samping, 

panjang AB = 9 cm, luas ABCD = 36 cm² 
dan luas bidang ABFE = 54 cm². Volume 
balok adalah …. 
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 a. 216 cm³ c.   486 cm³  
 b. 324 cm³ d.   1.994 cm³ 
 
12. Perbandingan panjang, lebar dan tinggi 

sebuah balok adalah 5 : 3 : 2. Jika volume 
balok 810 cm³, maka luas permukaan balok 
tersebut adalah … 

 a. 150 cm² c.   250 cm² 
 b. 200 cm² d.   300 cm² 
 
13. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 

9 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 17 
cm. Volume balok adalah …. 

 a. 552 cm³ c.   1.620 cm³  
 b. 864 cm³ d.   1.836 cm³  
14. Luas alas sebuah balok 112 cm², panjang 

balok = 14 cm, tingginya = 5 cm. Luas 
permukaan balok adalah …. 

 a. 182cm²  c.   444 cm² 
 b. 222 cm² d.   560 cm² 
 
15. Luas permukaan balok adalah 376 cm². 

Panjang balok 10 cm dan lebarnya = 8 cm. 
Volume balok adalah …. 

 a. 240 cm³ c.   752 cm³  
 b. 480 cm³ d.   960 cm³ 
 
16. 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 
 
17. Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas, 

diagonal ruang ditunjukkan oleh .... 

  
 a. HC 
 b. ACGE 
 c. DF 

 d. BCEH 
 
18.  Sebuah kubus PQRS.TUVW memiliki 

panjang rusuk 13 cm. Panjang diagonal 
bidang kubus tersebut adalah .... 

 a. 13 cm 
 b. 2 13 cm 
 c. 13 2  cm 
 d. 12 3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  Berikut ini yang bukan merupakan jaring-

jaring kubus adalah .... 

  
 
20.  Volume kubus yang luas permukaannya 

1.014 cm2 adalah .... 
 a. 2.197 cm3   c. 884 cm2 
 b. 2.526 cm3   d. 1.697 cm2 
 
21.  Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-
turut 60 cm, 36 cm, dan 45 cm. Jika 
akuarium tersebut diisi air sebanyak ¾ bagian 
maka volume air tersebut adalah .... 

 a. 2.025 cm3   c. 7.290 cm3 
 b. 5.625 cm3   d. 72.900 cm3 
 
22.  Sebuah ruangan berbentuk balok akan dicat 

dindingnya. Jika ukuran panjang, lebar, dan 
tinggi ruangan tersebut adalah 5 m, 4 m, dan 
3 m maka luas dinding yang dicat adalah .... 

 a. 24 m2    c. 54 m2 
 b. 30 m2    d. 94 m2 
 
23.  Sebuah kerangka balok memiliki ukuran 

panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. 
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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 
 
24.  Luas permukaan balok yang memiliki ukuran 

panjang 8 cm dan lebar 11 cm adalah 968 
cm2. Tinggi balok tersebut adalah .... 

 a. 9 cm    c. 11 cm 
 b. 10 cm    d. 12 cm 
  
 
 
 
 
 
 
25.  Pada gambar prisma di atas, bagian yang 

sama bentuk dan ukurannya adalah ....  

  
 a. PR dan TQ 
 b. PRUS dan RQTU 
 c. PQTS dan RQTU 
 d. PRQ dan SUT 
 
26. Luas permukaan suatu prisma adalah 576 

cm2. Jika luas sisi tegaknya adalah 332 cm2 
maka luas alas prisma tersebut adalah .... 

 a. 448 cm2 
 b. 244 cm2 
 c. 122 cm2 
 d. 61 cm2 
 
27.  Banyaknya rusuk pada prisma segienam 

adalah .... 
 a. 6 
 b. 8 
 c. 24 

 d. 48 
 
28. Sebuah prisma memiliki luas alas 84 cm2. 

Jika tinggi prisma tersebut adalah 17 cm, 
volumenya adalah .... 

 a. 2.628 cm3 
 b. 1.428 cm3 
 c. 878 cm3 
 d. 848 cm3 
 
29.  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 
 
30.  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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,- 

http://bimbelaqila.com/


 
Bangun Ruang Bidang datar 

8312 Matematika 
 

Les Privat dirumah bimbelaqila.com - Download Format Word di  belajar.bimbelaqila.com  5 

· 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/ 
 
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://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/

