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- - | BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | - - 

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

 
sbl2lengkung 

 
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! 
 

 
1. Tabung 

 

V = La × t  atau  V = tr 2p   

Lselimut tabung = rtp2   

Lpermukaan = 2La + Lselimut,   

= rtr pp 22 2 +   

= )(2 trr +p  

Lpermukaan tabung tanpa tutup = rtr pp 22 +   

= )2( trr +p  
Jaring-jaring tabung. 

  
 

 

 

 

 

2. Kerucut  
 

 

V = tr 2

3
1 p  

Lselimut kerucut = rsp  

Lpermukaan  = rsr pp +2   

               = ( )srr +p  

s = garis pelukis   
222 trs +=  

Jaring-jaring kerucut 

 
3. Bola 

 

Belahan 
bola 

Belahan bola 
padat Bola  

V = 3
3
4 rp  

Lpermukaan = 24 rp  

Luas belahan bola = 22 rp  

Luas belahan bola padat = 23 rp  
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Soal Pilihan Ganda  
1. Yang tidak termasuk bangun ruang sisi 

lengkung adalah .... 
a. kerucut  
b. tabung  
c. balok 
d. bola 
 

2. Selimut tabung berbentuk .... 
a. juring lingkaran 
b. persegipanjang 
c. segitiga 
d. lingkaran 
 

3. Sebuah tabung jari-jarinya 3,5 cm dan 
tingginya 10 cm. Luas selimut tabung 
tersebut adalah .... 
a. 2.200 cm2  
b. 220 cm2  
c. 219,8 cm2 
d. 2.198 cm2 

 
4. Diketahui diameter sebuah tabung 8 cm. Jika 

tingginya 16 cm, luas permukaan tabung 
tersebut adalah .... 
a. 251,2 cm2 
b. 160 cm2 
c. 125,6 cm2 
d. 502,4 cm2 

 
5. Gambar di atas menunjukkan sebuah tabung 

tanpa tutup. Luas permukaan tabung tersebut 
adalah .... 

   
a. 154 dm2 
b. 704 dm2 
c. 858 dm2 
d. 975 dm2 

 
6. Diketahui luas permukaan tabung 2.992 dm2. 

jari-jari alasnya 14 dm, tinggi tabung tersebut 
adalah .... 
a. 7 dm  
b. 14 dm  
c. 20 dm 
d. 22 dm 
 
 
 

7. Volume tabung yang jari-jarinya 6,5 cm dan 
tingginya 15 cm adalah .... 
a. 1.897,691 cm3 
b. 1.835,433 cm3 
c. 1.995,866 cm3 
d. 1.899,975 cm3 

 
8. Sebuah tangki minyak berbentuk tabung 

berisi minyak sebanyak 183,69 liter. Jika jari-
jari tangki tersebut adalah 30 cm, tingginya 
adalah .... 
a. 3,5 dm  
b. 4,5 dm  
c. 5,5 dm 
d. 6,5 dm 
 

9. Luas selimut suatu kerucut 353,25 cm. Jika 
jari-jari alas kerucut tersebut 7,5 cm, luas 
permukaan kerucut tersebut adalah .... 
a. 529,875 cm2 
b. 451,777 cm2 
c. 397,256 cm2 
d. 354,106 cm2 

 
10. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 4 cm 

dan tinggi 12 cm. Volume kerucut tersebut 
adalah .... 
a. 200,96 cm3  
b. 150,75 cm3  
c. 301,44 cm3 
d. 602,88 cm3 

 
11. Volume sebuah kerucut adalah 588,75 mm3. 

Jika jari-jarinya 7,5 mm, tingginya adalah .... 
a. 6 mm  
b. 8 mm  
c. 10 mm 
d. 12 mm 
 

12. Perbandingan volume dua kerucut yang jari-
jarinya 3 cm dan 9 cm adalah .... 
a. 3 : 4  
b. 2 : 5  
c. 1 : 7 
d. 1 : 9 

13. Sebuah tempat es krim yang berbentuk 
kerucut memiliki diameter 5 cm dan tinggi 12 
cm. Banyak es krim yang diperlukan untuk 
mengisi tempat tersebut sampai penuh adalah 
.... 
a. 60 cm3  
b. 314 cm3  
c. 471 cm3 
d. 942 cm3 
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14.  Luas permukaan bola yang berjari-jari 4 cm 
adalah .... 
a. 96,375 cm2  
b. 100,43 cm2  
c. 200,96 cm2 
d. 213,01 cm2 

 
15.  Perhatikan gambar berikut. 

  
 Luas permukaan bangun tersebut adalah .... 

a. 47,1 dm2  
b. 56,52 dm2  
c. 169,56 dm2 
d. 273,18 dm2 

 
16. Diketahui bangun setengah bola padat 

memiliki jari-jari 10 cm. Luas permukaan 
bangun tersebut adalah ... 
a. 942 cm2  
b. 853 cm2  
c. 628 cm2 
d. 314 cm2 

 
17.  Diketahui volume sebuah bola adalah 36πm3. 

Luas permukaan bola tersebut adalah ... 
a. 9π m2  
b. 18π m2  
c. 36π m2 
d. 72π m2 

 
18.` Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan 

ke dalam kubus dengan panjang rusuk 12 cm 
adalah ... 
a. 904,32 cm3  
b. 343,89 cm3  
c. 673,11 cm3 
d. 510,88 cm3 

19. Di antara bangun ruang berikut, yang 
memiliki dua sisi, dan satu titik sudut adalah 
.... 
a. kerucut 
b. tabung 
c. bola 
d. prisma tegak 

20.  Bangun ruang yang mempunyai sisi lebih 
dari empat adalah .... 
a. bola 
b. tabung 
c. kerucut 
d. limas segi empat 
 

21.  Bangun ruang berikut yang tidak mempunyai 
sisi lengkung adalah .... 
a. kerucut 
b. tabung 
c. bola 
d. prisma tegak 
 

22.  Bangun ruang berikut yang tidak mempunyai 
titik sudut adalah .... 
a. kerucut 
b. kubus 
c. tabung 
d. limas 
 

23.  Sebuah tabung terbuka terbuat dari seng 
dengan jari-jari alasnya 14 cm, tinggi 20 cm. 

Jika p  = 
7
22 , luas seng yang diperlukan 

untuk membuat tabung itu adalah .... 
a. 1.232 cm2 
b. 1.496 cm2 
c. 1.760 cm2 
d. 2.992 cm2 

 
24.  Sebuah tangki berbentuk tabung tertutup 

mempunyai volume 2.156 cm3. Jika panjang 

tangki 14 cm dan p  = 
7
22 maka luas 

permukaan tangki tersebut adalah .... 
a. 4.312 cm2 
b. 924 cm2 
c. 3.696 cm2 
d. 776 cm2 

 
25. Pak guru akan membuat satu model kerucut 

dari karton. Jika panjang garis pelukisnya 12 
cm, jari-jarinya 6 cm, dan p  = 3,14, 
sedangkan karton yang tersedia 400 cm2, sisa 
karton yang tidak terpakai adalah .... 
a. 63,50 cm2 
b. 339,12 cm2 
c. 400 cm2 
d. 60,88 cm2 
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26.  Luas permukaan bola yang berdiameter 21 

cm dengan p   = 
7
22  adalah .... 

a. 264 cm2 
b. 462 cm2 
c. 1.386 cm2 
d. 4.814 cm2 

 
27.  Sebuah pabrik akan memproduksi 250 buah 

bola pingpong. Bola pingpong tersebut 
berdiameter 4 cm ( p  = 3,14) dan memerlu 
kan biaya produksi sebesar Rp18.840.000,00, 
harga bahan bola pingpong tersebut per cm2-
nya adalah .... 
a. Rp1.000,00 
b. Rp1.500,00 
c. Rp2.000,00 
d. Rp2.500,00 
 

28.  Sebuah kerucut memiliki tinggi 30 cm dan 
keliling alasnya 66 cm. Jika diketahui p  = 

7
22 , volume kerucut tersebut adalah .... 

a. 13.860 cm3 
b. 10.395 cm3 
c. 6.930 cm3 
d. 3.465 cm3 

 

29.  Sebuah corong berbentuk kerucut yang penuh 
berisi pasir diameternya 6 m dan tingginya 3 
m. Jika pasir tersebut dipindahkan ke dalam 
sebuah wadah berbentuk kubus dan pasir 
yang tersisa 1.260 liter, panjang rusuk kubus 
adalah .... 
a. 5 m 
b. 3 m 
c. 2 m 
d. 7 m 
 

30.  Sebuah bola besi dimasukkan ke dalam air. 
Jika volume air 1.000 cm3 serta panjang jari-
jari bola 5 cm, volume air sekarang adalah .... 
a. 476,67 cm3 
b. 1.000 cm3 
c. 1.523,33 cm3 
d. 523,33 cm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/

