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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

   

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kelas/Semester  : IX (sembilan)/1(satu) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi: Geometri 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola 

C. Indikator  

1. Menyebutkan unsur-unsur tabung. 

2. Menyebutkan unsur-unsur kerucut. 

3. Menyebutkan unsur-unsur bola.  

D.  Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini siswa dapat: 

1. Menyebutkan unsur-unsur tabung. 

2. Menyebutkan unsur-unsur kerucut. 

3. Menyebutkan unsur-unsur bola. 

                                                                                                  

E. Materi Pembelajaran 

1.  Unsur-unsur Tabung 

Dalam mendefinisikan tabung, kita menggunakan pengertian bidang tabung. 

Bidang tabung adalah himpunan semua garis pelukis yang sejajar dengan sebuah 

garis sumbu bidang tabung dan mempunyai jarak tetap sebesar jari-jari terhadap 

sumbu bidang tabung. Dari definisi tersebut, maka tabung adalah bangun ruang 

yang dibatasi oleh sebuah bidang tabung dan dua buah bidang datar yang masing-

masing tegak lurus pada sumbu bidang tabung. Dalam hubungan ini maka keda 

bidang itu masing disebut bidang alas dan bidang atas dari tabung. Jarak antara 

bidang atas dan bidang alas tabung disebut tinggi tabung. 
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Tabung juga dapat diartikan sebagai sebuah prisma beraturan yang banyak sisinya 

digandakan sebanyak tak terhingga. 

Tabung mempunyai 2 sisi berbentuk lingkaran yang kongruen dan sebuah sisi 

lengkung (bidang tabung), sedangkan rusuknya sebanyak 2 buah berupa garis 

lengkung.  

 

 

 

 

 

2.  Unsur-unsur Kerucut 

Sebagaimana halnya tabung, maka untuk  mendefinisikan kerucut digunakan 

pengertian bidang kerucut. Bidang kerucut adalah himpunan semua garis yang 

memotong sebuah garis sumbu disebelah titik puncak dan membentuk sudut sebesar 

setengah sudut puncak dengan garis sumbu. Garis-garis yang membentuk bidang 

kerucut itu masing-masing disebut garis pelukis dari bidang kerucut.  

Dari definisi tersebut, maka kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang 

kerucut dan sebuah bidang tegak lurus pada sumbu bidang kerucut. Bidang tersebut 

memotong bidang kerucut menurut sebuah lingkaran yang selanjutnya disebut 

bidang alas kerucut. Jarak dari puncak sampai bidang alas disebut tinggi kerucut. 

Ruas garis yang menghubungkan titik puncak dan sebuah titik pada lingkaran alas 

disebut garis pelukis. Selain itu, kerucut juga dapat didefinisikan sebagai limas  

beraturan yang banyak sisinya digandakan sebanyak tak terhingga. 

Kerucut mempunyai sebuah sisi yang berbentuk lingkaran,  sebuah sisi yang berupa 

bidang lengkung (bidang kerucut), dan sebuah rusuk berupa garis lengkung.  

 

 

 

   

 

 

 

Sisi atas 

Sisi lengkung 

Sisi alas 

rusuk lengkung 

 
Sisi alas 

Sisi lengkung 

rusuk lengkung 
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3.  Unsur-unsur Bola 

Bola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama (jari-jari) dari suatu 

titik tertentu (titik pusat) dalam ruang. Bola mempunyai sebuah sisi berupa bidang 

lengkung. 

 

 

 

 

 

Karakter siswa yang diharapkan :   

Kerja sama, kerja keras, rasa ingin tahu, peduli. 

   

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran  : Pendekatan Kontekstual 

2. Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, Tanya jawab, Pemberian  

                                                  tugas. 

 

G.  Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Karakter yang 

dikembangkan 

1 Pendahuluan. (10 menit) 

a. Guru memberi salam, berdoa (apabila jam pertama) 

dan mengajak siswa untuk bersama-sama memeriksa 

kebersihan ruang belajar.  

b. Guru mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan 

alasan siswa yang tidak hadir. Siswa dan guru 

bersama-sama mendoakan siswa yang tidak hadir 

karena sakit supaya cepat sembuh. 

c. Motivasi:  

Guru menunjukkan gambar tempat sampah 

(berbentuk tabung), gambar perpustakaan (berbentuk 

 

Peduli  

 

 

Peduli  

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

   Sisi lengkung 
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kerucut) dan gambar wadah dari Koran bekas 

(berbentuk bola). Kemudian, menanyakan kepada 

siswa bentuk bangun apakah itu? Untuk dapat 

membuat wadah seperti itu kita perlu mengetahui 

bentuk bangun ruang dan unsur-unsur penyusunnya. 

Dalam kegiatan motivasi ini siswa juga diajarkan 

nilai kepedulian lingkungan yaitu membuat sesuatu 

dari bahan daur ulang agar mengurangi produksi 

sampah dan membuang sampah pada tempatnya, 

serta karakter rasa ingin tahu dengan membaca di 

perpustakaan.  

 

 

 

 

d.  Apersepsi: 

Guru mengingatkan siswa mengenai unsur-unsur 

bangun ruang sisi datar, lingkaran dan unsur-unsur 

penyusunnya, serta menyatakan bahwa materi 

tersebut akan berkaitan dengan pelajaran yang akan 

dipelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

f. Guru menyampaikan pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan. 

 

Peduli  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Kegiatan Inti. (50 menit) 

a. Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan 

beberapa pertanyaan. Selain yang telah disebutkan 

tadi apa saja benda-benda di sekitar kita yang 

berbentuk tabung? Apa saja benda-benda di sekitar 

kita yang berbentuk kerucut? Apa saja benda-benda 

di sekitar kita yang berbentuk bola? Dapatkah kalian 

menjelaskan kenapa bangun ruang ini dimakan bangn 

ruang sisi lengkung? (construktivism, questioning). 

b. Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan 

guru dan terlibat aktif dalam pelajaran. 

c. Guru mengelompokkan siswa dalam beberapa 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

yang heterogen. 

d. Guru menginformasikan bahwa setiap anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan bekerja 

keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

agar selesai tepat waktu. 

e. Guru membagikan LKS mengenai unsur-unsur 

tabung, kerucut dan bola kepada setiap kelompok 

dan model tabng, kerucut dan bola. 

f. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok 

(learning community). Dengan melakukan kegiatan 

pada LKS diharapkan siswa dapat menemukan 

sendiri unsur-unsur tabung kerucut dan bola untuk 

menjawab questioning dari guru dan LKS (inquiry).   

Siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dengan 

bertanya, mengamati dan mencari informasi dari 

berbagai sumber yang ada dan bekerja keras untuk 

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

g. Jika ada siswa atau kelompok yang mengalami 

kesulitan maka guru memberikan bimbingan dan 

 

Rasa ingin 

tahu 

Kerja keras 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

 

 

 

Kerja sama 

Peduli  
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arahan, guru juga memberikan arahan kepada siswa 

untuk mengajari teman sekelompoknya yang belum 

mengerti. Dalam pembelajaran ini siswa juga 

dilatihkan peduli terhadap teman yang belum 

memahami pelajaran yang diajarkan. 

h. Siswa perwakilan kelompok  mempresentasikan hasil 

pekerjaanya sedangkan kelompok lain menanggapi 

dan bertanya (modeling, questioning),  

i. Siswa bersama-sama guru membahas hasil presentasi 

dan memperbaikinya jika masih ada kesalahan 

(reflecting). 

 

 

 

kerja sama 

kerja keras 

rasa ingin tahu 

 

 

Kerja sama 

 

 

3. Kegiatan Akhir. (20 menit) 

j.Guru memberikan kesempatan bertanya tentang 

materi yang belum dipahami berkaitan dengan 

pelajaran yang baru saja dipelajari (questioning). 

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat simpulan 

tentang materi hari ini dan menggali nilai karater 

yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. 

(reflecting). 

l. Guru mengevaluasi hasil belajar individu   dengan   

memberikan   kuis atau pekerjaan rumah untuk 

dikerjakan secara individu (apabila waktu tidak 

mencukupi) (Authentic Assesment). 

m. Guru meminta siswa untuk mempelajari luas 

permukan dan volume tabung untuk pertemuan 

selanjutnya. Guru mengarahkan siswa untuk belajar 

bereksplorasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari 

buku teks, tetapi bisa melalui internet dan lain-lain. 

n. Guru menutup pelajaran 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Kerja sama 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 



193 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Bentuk   : Uraian 

3. Instrumen  : terlampir 

4.Pedoman Penilaian : Nilai = 
                          

             
      

I. Alat dan Sumber Belajar 

1. Lidi, kertas 

2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

3. Model dan kerangka Kubus, Balok, Prisma dan Limas 

4. Buku Ajar 

Djumanta, Wahyudin. (2008). Belajar Matematika Aktif dan Menyenangkan untuk 

SMP/MTS : Kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Iswadji, D.(2001). Gomeri Ruang. Universitas Negeri Yogyakarta 

Marsigit, dkk. (2011). Matematika 3 untuk SMP dan MTs Kelas IX. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

Masduki & Utomo, I. B. (2007). Matematika IX untuk SMP dan MTs Kelas IX. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Siswono, dkk. (2008). Contextual Teaching and Learning Matematika Kelas IX 

Sekolah Menengah Pertama: Kelas IX edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

  

Mengetahui,       Yogyakarta,  

Guru Mata Pelajaran,      Peneliti, 

        

  

……………………      Rahmatya Nurmeidina 

        12709251038 
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Soal evaluasi 

1.Beri tanda pada gambar tabung berikut, apa saja yang termasuk unsur-unsur tabung? 

 

 

  

 

 

2. Beri tanda pada gambar keurcut berikut, apa saja yang termasuk unsur-unsur kerucut? 

 

 

 

  

 

3. Beri tanda pada gambar bola berikut, apa saja yang termasuk unsur-unsur bola? 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

1. 

 

Skor : 4  

2. 

 

 

 

 

Skor : 3 

   

Sisi atas 

Sisi lengkung 

Sisi alas 

rusuk lengkung 

Sisi alas 

Sisi lengkung 

rusuk lengkung 
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3.   

 

 

 

 

Skor : 1 

Total skor : 8 

Sisi lengkung 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kelas/Semester : IX (sembilan)/1(satu)

Mata Pelajaran : Matematika

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (3 pertemuan)

A. Standar Kompetensi: Geometri

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya

B. Kompetensi Dasar

2.2 Menghitung luas selimut dan volum tabung, kerucut, dan bola

C. Indikator

Pertemuan 2 (2 × 40 menit)

1. Menemukan  rumus luas permukaan tabung

2. Menentukan luas permukaan tabung

3. Menemukan  rumus volum tabung.

4. Menentukan volum tabung.

Pertemuan 3 (2 × 40 menit)

5. Menemukan  rumus luas permukaan kerucut.

6. Menentukan luas permukaan kerucut

7. Menemukan  rumus volum kerucut.

8. Menentukan volum kerucut.

Pertemuan 4 (2 × 40 menit)

9. Menemukan rumus luas permukaan bola

10. Menentukan luas permukaan bola

11. Menemukan  dan menyebutkan rumus volum bola

12. Menentukan volum bola
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D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 2 (2 × 40 menit)

Melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini siswa dapat:

1. Menemukan  rumus luas permukaan tabung

2. Menentukan luas permukaan tabung

3. Menemukan  rumus volum tabung.

4. Menentukan volum tabung.

Pertemuan 3 (2 × 40 menit)

Melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini siswa dapat:

5. Menemukan  rumus luas permukaan kerucut.

6. Menentukan luas permukaan kerucut

7. Menemukan  rumus volum kerucut.

8. Menentukan volum kerucut.

Pertemuan 4 (2 × 40 menit)

Melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini siswa dapat:

9. Menemukan  rumus luas permukaan bola

10. Menentukan luas permukaan bola

11. Menemukan  rumus volum bola

12. Menentukan volum bola

E. Materi Pembelajaran

1. Luas Permukaan dan Volum Tabung

Luas permukaan dan volum kaleng seperti gambar di samping dapat diketahui

dengan menghitungnya menggunakan rumus berikut.= jari-jari lingkaran= tinggi tabung

Luas permukaan tabung= 2 2 + 2
Volum prisma segi-n = luas alas × t, prisma yang alasnya memiliki sisi yang
semakin banyak maka akan didapat alas yang mendekati bentuk lingkaran
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sehingga prisma tersebut menyerupai tabung. Dengan demikian volum tabung
dapat dituliskan sebagai berikut.v = luas alas × t= 2 ×

2. Luas Permukaan dan Volum Kerucut
Luas permukaan dan volum es krim seperti gambar di samping dapat diketahui
dengan menghitungnya menggunakan rumus berikut= jari-jari= tinggi kerucut

=
2 = 22==

Luas permukaan kerucut = +
Volum limas segi-n = × × , limas yang alasnya memiliki sisi yang

semakin banyak maka akan didapat alas yang mendekati bentuk lingkaran sehingga
limas tersebut menyeruapai kerucut. Dengan demikian volum kerucut dapat
dituliskan sebagai berikut. = 13 × ×= 13 × 2 ×

3. Luas Permukaan dan Volum Bola
Luas Permukaan dan volum bola seperti gambar di samping dapat diketahui dengan
menghitungnya menggunakan rumus berikut.= jari-jari

Luas permukaan bola = 4
Volum bola =

Karakter siswa yang diharapkan :

Kerja sama, kerja keras, rasa ingin tahu, peduli.

F. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Kontekstual
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2. Metode Pembelajaran : Diskusi kelompok, Tanya jawab , Pemberian

tugas.

G.  Langkah-langkah Kegiatan

Pertemuan Kedua

No Kegiatan Karakter yang

dikembangkan

1 Pendahuluan. (10 menit)

a. Guru memberi salam, berdoa (apabila jam pertama)

dan mengajak siswa untuk bersama-sama memeriksa

kebersihan ruang belajar.

b. Guru mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan

alasan siswa yang tidak hadir. Siswa dan guru

bersama-sama mendoakan siswa yang tidak hadir

karena sakit supaya cepat sembuh.

c. Motivasi:

Guru menunjukkan gambar toples dari kaleng bekas

dan drum air (berbentuk tabung) Kemudian,

menanyakan kepada siswa bentuk bangun apakah

itu? Untuk mengetahui banyak kertas kado yang

diperlukan untuk melapisi kaleng tersebut, kita dapat

menghitungya dengan menggunakan rumus luas

permukaan. Dalam kegiatan motivasi ini siswa juga

diajarkan nilai kepedulian lingkungan yaitu

membuat sesuatu dari bahan daur ulang agar

mengurangi produksi sampah.Selain itu, untuk

mengetahui banyaknya air dalam drum kita dapat

menghitungnya dengan menggunakan volum tabung.

Peduli

Peduli

Rasa ingin

tahu

Peduli
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d.  Apersepsi:

Guru mengingatkan siswa mengenai unsur-unsur

tabunga dan rumus volum prisma, serta menyatakan

bahwa materi tersebut akan berkaitan dengan

pelajaran yang akan dipelajari.

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai.

f. Guru menyampaikan pendekatan pembelajaran yang

akan digunakan.

2 Kegiatan Inti. (50 menit)

a. Guru menyampaikan masalah sehari-hari berkaitan

dengan volum tabung. Jika suatu yayasan sosial akan

memberikan air bersih kepada warga yang terkena

banjir, jika diketahui tinggi diameter alas drum.

Dapatkah kalian menentukan banyak air yang

diterima setiap kepala keluarga? Bagaimana caranya?

(constructivism, questioning).

b. Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan

guru dan terlibat aktif dalam pelajaran.

c. Agar dapat mendiskusikan permasalahan yang

diajukan guru, guru mengelompokkan siswa dalam

beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5

siswa yang heterogen.

d. Guru menginformasikan bahwa setiap anggota

kelompok harus saling bekerja sama dan bekerja

keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan

agar selesai tepat waktu.

e. Guru membagikan LKS mengenai luas permukaan

dan volum tabung.

f. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok(learning

community). Dengan melakukan kegiatan pada LKS

Rasa ingin

tahu

Kerja keras

Kerja sama

Kerja sama

Kerja keras

Rasa ingin

tahu
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.

diharapkan siswa dapat menemukan sendiri luas

permukaan dan volum tabung untuk menjawab

questioning dari guru dan LKS (inquiry).

Siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dengan

bertanya, mengamati dan mencari informasi dari

berbagai sumber yang ada dan bekerja keras untuk

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.

g. Jika ada siswa atau kelompok yang mengalami

kesulitan maka guru memberikan bimbingan dan

arahan, guru juga memberikan arahan kepada siswa

untuk mengajari teman sekelompoknya yang belum

mengerti. Dalam pembelajaran ini siswa juga

dilatihkan peduli terhadap teman yang belum

memahami pelajaran yang diajarkan.

h. Siswa perwakilan kelompok  mempresentasikan hasil

pekerjaanya sedangkan kelompok lain menanggapi

dan bertanya (modeling, questioning),

i. Siswa bersama-sama guru membahas hasil presentasi

dan memperbaikinya jika masih ada kesalahan

(reflecting).

Kerja keras

Kerja sama

Kerja sama

Peduli

kerja sama

kerja keras

rasa ingin tahu

Kerja sama
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3. Kegiatan Akhir. (20 menit)

j.Guru memberikan kesempatan bertanya tentang

materi yang belum dipahami berkaitan dengan

pelajaran yang baru saja dipelajari (questioning).

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat simpulan

tentang materi hari ini dan menggali nilai karater

yang telah dipelajari selama proses pembelajaran.

(reflecting).

l. Guru mengevaluasi hasil belajar individu dengan

memberikan kuis atau pekerjaan rumah untuk

dikerjakan secara individu (apabila waktu tidak

mencukupi) (Authentic Assesment).

m. Guru meminta siswa untuk mempelajari luas

permukan dan volum kerucut untuk pertemuan

selanjutnya. Guru mengarahkan siswa untuk belajar

bereksplorasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari

buku teks, tetapi bisa melalui internet dan lain-lain.

n. Guru menutup pelajaran

Rasa ingin

tahu

Kerja sama

Kerja keras

Rasa ingin

tahu

Pertemuan Ketiga

No Kegiatan Karakter yang

dikembangkan

1 Pendahuluan. (10 menit)

c. Guru memberi salam, berdoa (apabila jam pertama)

dan mengajak siswa untuk bersama-sama memeriksa

kebersihan ruang belajar.

d. Guru mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan

alasan siswa yang tidak hadir. Siswa dan guru

bersama-sama mendoakan siswa yang tidak hadir

karena sakit supaya cepat sembuh.

c. Motivasi:

Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan

Peduli

Peduli

Rasa ingin
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bercerita tentang Saila yang akan mengadakan

syukuran ulang tahun di panti asuhan. Salah satu

makanan dan snack yang disajikan adalah kue dan

minuman di dalam gelas (berbentuk kerucut seperti

gambar). Kemudian, menanyakan kepada siswa

bentuk bangun apakah itu? Jika akan menuangkan

minuman dari termos, lalu ingin mengetahui berapa

gelas yang harus disediakan, maka kita dapat

mengetahuinya dengan mengetahui berapa volum air

di dalam gelas, volum air dihitung dengan

menggunakan volum kerucut.  Sedangkan, kita dapat

menghitung luas permukaan kue yang akan ditutup

dengan plastik mika menggunakan luas permukaan

kerucut. Selain itu, siswa diajarkan nilai kepedulian

melalui berbagi dengan sesama.

d.  Apersepsi:

Guru mengingatkan siswa mengenai unsur-unsur

kerucut dan rumus volum limas, serta menyatakan

bahwa materi tersebut akan berkaitan dengan

pelajaran yang akan dipelajari.

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai.

f. Guru menyampaikan pendekatan pembelajaran yang

akan digunakan.

tahu

Peduli
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2

.

Kegiatan Inti. (50 menit)

a. Guru menyampaikan masalah sehari-hari berkaitan

dengan luas permukaan kerucut. Jika Saila akan

menuangkan air di dalam termos yang  berisi 10 liter

air ke dalam gelas-gelas yang berbentuk kerucut

dengan ukuran yang telah ditentukan, berapa gelas

yang akan didapatkan? Bagaimana caranya?

(constructivism, questioning).

b. Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan

guru dan terlibat aktif dalam pelajaran.

c. Agar dapat mendiskusikan permasalahan yang

diajukan guru, guru mengelompokkan siswa dalam

beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5

siswa yang heterogen.

d. Guru menginformasikan bahwa setiap anggota

kelompok harus saling bekerja sama dan bekerja

keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan

agar selesai tepat waktu.

e. Guru membagikan LKS mengenai luas permukaan

dan volum kerucut.

f. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok(learning

community). Dengan melakukan kegiatan pada LKS

diharapkan siswa dapat menemukan sendiri luas

permukaan dan volum kerucut untuk menjawab

questioning dari guru dan LKS (inquiry).

Siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dengan

bertanya, mengamati dan mencari informasi dari

berbagai sumber yang ada dan bekerja keras untuk

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.

g. Jika ada siswa atau kelompok yang mengalami

kesulitan maka guru memberikan bimbingan dan

arahan, guru juga memberikan arahan kepada siswa

Rasa ingin

tahu

Kerja keras

Kerja sama

Kerja sama

Kerja keras

Rasa ingin

tahu

Kerja keras

Kerja sama

Kerja sama

Peduli
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untuk mengajari teman sekelompoknya yang belum

mengerti. Dalam pembelajaran ini siswa juga

dilatihkan peduli terhadap teman yang belum

memahami pelajaran yang diajarkan.

h. Siswa perwakilan kelompok  mempresentasikan hasil

pekerjaanya sedangkan kelompok lain menanggapi

dan bertanya (modeling, questioning),

i. Siswa bersama-sama guru membahas hasil presentasi

dan memperbaikinya jika masih ada kesalahan

(reflecting).

kerja sama

kerja keras

rasa ingin tahu

Kerja sama

3. Kegiatan Akhir. (20 menit)

j.Guru memberikan kesempatan bertanya tentang

materi yang belum dipahami berkaitan dengan

pelajaran yang baru saja dipelajari (questioning).

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat simpulan

tentang materi hari ini dan menggali nilai karater

yang telah dipelajari selama proses pembelajaran.

(reflecting).

l. Guru mengevaluasi hasil belajar individu dengan

memberikan kuis atau pekerjaan rumah untuk

dikerjakan secara individu (apabila waktu tidak

mencukupi) (Authentic Assesment).

m. Guru meminta siswa untuk mempelajari luas

permukan dan volum bola untuk pertemuan

selanjutnya. Guru mengarahkan siswa untuk belajar

bereksplorasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari

buku teks, tetapi bisa melalui internet dan lain-lain.

n. Guru menutup pelajaran

Rasa ingin

tahu

Kerja sama

Kerja keras

Rasa ingin

tahu
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Pertemuan Keempat

No Kegiatan Karakter yang

dikembangkan

1 Pendahuluan. (10 menit)

e. Guru memberi salam, berdoa (apabila jam pertama)

dan mengajak siswa untuk bersama-sama memeriksa

kebersihan ruang belajar.

f. Guru mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan

alasan siswa yang tidak hadir. Siswa dan guru

bersama-sama mendoakan siswa yang tidak hadir

karena sakit supaya cepat sembuh.

c. Motivasi:

Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan

menunjukkan gambar celengan yang terbuat dari

bola yang dilapisi koran bekas. Jika kita akan

membungkus celengan tersebut dengan koran, maka

terlebih dahulu kita harus mengetahui luas

permukaan celengan yang akan dibungkus, untuk

memperkirakan luas minimal plastik yang

digunakan, luas permukaan celengan merupakan

luas permukaan bola. Selain itu, siswa diajarkan

nilai kepedulian lingkungan dengan mendaur ulang

barang-barang bekas untuk mengurangi sampah.

Kemudian guru juga menunjukkan cokelat berbentuk

bola dan menjelaskan bahwa banyak cokelat cair

yang akan dibekukan untuk membuat cokelat

berbentuk bola dapat dihitung dengan menggunakan

rumus volum bola.

Peduli

Peduli

Rasa ingin

tahu

Peduli
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d.  Apersepsi:

Guru mengingatkan siswa mengenai luas lingkaran

dan volum kerucut, serta menyatakan bahwa materi

tersebut akan berkaitan dengan pelajaran yang akan

dipelajari.

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai.

f. Guru menyampaikan pendekatan pembelajaran yang

akan digunakan.

2 Kegiatan Inti. (50 menit)

a. Guru menyampaikan masalah sehari-hari berkaitan

dengan volum bola, jika nisa akan membuat kue

cokelat yang terbuat dari cokelat cair yang dibekukan,

dapatkah kalian menentukan banyak cokelat cair yang

diperlukan Nisa untuk membuat bola cokelat

tersebut? Bagaimana caranya? (constructivism,

questioning).

b. Siswa memperhatikan permasalahan yang diberikan

guru dan terlibat aktif dalam pelajaran.

c. Agar dapat mendiskusikan permasalahan yang

diajukan guru, guru mengelompokkan siswa dalam

beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5

siswa yang heterogen.

d. Guru menginformasikan bahwa setiap anggota

kelompok harus saling bekerja sama dan bekerja

keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan

agar selesai tepat waktu.

e. Guru membagikan LKS mengenai luas permukaan

dan volum bola.

f. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok(learning

community). Dengan melakukan kegiatan pada LKS

Rasa ingin

tahu

Kerja keras

Kerja sama

Kerja sama

Kerja keras

Rasa ingin

tahu
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.

diharapkan siswa dapat menemukan sendiri luas

permukaan dan volum bola untuk menjawab

questioning dari guru dan LKS (inquiry).

Siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dengan

bertanya, mengamati dan mencari informasi dari

berbagai sumber yang ada dan bekerja keras untuk

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.

g. Jika ada siswa atau kelompok yang mengalami

kesulitan maka guru memberikan bimbingan dan

arahan, guru juga memberikan arahan kepada siswa

untuk mengajari teman sekelompoknya yang belum

mengerti. Dalam pembelajaran ini siswa juga

dilatihkan peduli terhadap teman yang belum

memahami pelajaran yang diajarkan.

h. Siswa perwakilan kelompok  mempresentasikan hasil

pekerjaanya sedangkan kelompok lain menanggapi

dan bertanya (modeling, questioning),

i. Siswa bersama-sama guru membahas hasil presentasi

dan memperbaikinya jika masih ada kesalahan

(reflecting).

Kerja keras

Kerja sama

Kerja sama

Peduli

kerja sama

kerja keras

rasa ingin tahu

Kerja sama
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3. Kegiatan Akhir. (20 menit)

j.Guru memberikan kesempatan bertanya tentang

materi yang belum dipahami berkaitan dengan

pelajaran yang baru saja dipelajari (questioning).

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat simpulan

tentang materi hari ini dan menggali nilai karater

yang telah dipelajari selama proses pembelajaran.

(reflecting).

l. Guru mengevaluasi hasil belajar individu dengan

memberikan kuis atau pekerjaan rumah untuk

dikerjakan secara individu (apabila waktu tidak

mencukupi) (Authentic Assesment).

m. Guru meminta siswa untuk soal-soal yang berkaitan

dengan menggunakan rums yang berkaitan dengan

tabung, kerucut dan bola untuk pertemuan

selanjutnya. Guru mengarahkan siswa untuk belajar

bereksplorasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari

buku teks, tetapi bisa melalui internet dan lain-lain.

n. Guru menutup pelajaran

Rasa ingin

tahu

Kerja sama

Kerja keras

Rasa ingin

tahu

H. Penilaian Hasil Belajar

Pertemuan 2, 3 dan 4

1. Teknik Penilaian: Tes tertulis

2. Bentuk : Uraian

3. Instrumen : terlampir

4.Pedoman Penilaian : Nilai = × 100
I. Alat dan Sumber Belajar

1. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
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2. Model tabung, model kerucut, bola plastik, paku benang dan pasir

3. Buku Ajar

Djumanta, Wahyudin. (2008). Belajar Matematika Aktif dan Menyenangkan untuk
SMP/MTS : Kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Marsigit, dkk. (2011). Matematika 3 untuk SMP dan MTs Kelas IX. Jakarta: Pusat
Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Masduki & Utomo, I. B. (2007). Matematika IX untuk SMP dan MTs Kelas IX.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Siswono, dkk. (2008). Contextual Teaching and Learning Matematika Kelas IX
Sekolah Menengah Pertama: Kelas IX edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.

Mengetahui, Yogyakarta,

Guru Mata Pelajaran, Peneliti,

……………………… Rahmatya Nurmeidina

12709251038
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Soal evaluasi

Pertemuan 2

1. Tentukanlah luas permukaan tabung jika diketahui keliling alas 44 cm dan tingginya
15 cm.

2. Tentukanlah tinggi tabung jika diketahui volum dan jari-jari tabung berturut-turut
adalah 2355 cm3 dan diameter 10 cm.

Pertemuan 3

1. Tentukanlah luas permukaan kerucut jika diketahui keliling alas 88 cm dan panjang
garis pelukis 8 cm.

2. Tentukanlah diameter kerucut jika diketahui  volum dan tinggi kerucut adalah 12474
cm3 dan tinggi 27 cm.

Pertemuan 4

1. Tentukanlah luas permukaan bola jika diketahui volumnya 36 cm3.

2. Tentukanlah volum bola  jika diketahui luas permukaannya 100 cm3.
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KUNCI JAWABAN

No Jawaban Skor

Pertemuan 2

1 Keliling alas = keliling lingkaran =  ×  d

44 = 22/7 × d

d = 14

Luas permukaan tabung =  ×  d × t + 2 ×  ×  r × r

= 22/7 ×  14 × 15 + 2 × 22/7 × 7 × 7

= 660 + 308

= 968 cm2

2

3

Total 5

2 Volum tabung =  ×  r × r × t

2355  = 3,14 × 5 × 5 × t

2355  = 78,5 t

t = 30 cm

3

Total 3

Total Skor 8

Pertemuan 3

1 Keliling alas = keliling lingkaran =  ×  d

88 = 22/7 × d

d = 28

Luas permukaan kerucut =  ×  r × s +  ×  r × r

= 22/7  × 14 × 8 + 22/7 × 7 × 7

= 352 + 616

= 968 cm2

2

3

Total 5

2 Volum kerucut = 1/3 ×  ×  r × r × t

12474  = 1/3 × 22/7 × r2 × 27

12474 = 198/7 r2

r2 = 441

r    = 21 cm

d = 2 × 21 = 42 cm

3

1
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Total 4

Total Skor 9

Pertemuan 4

1 Volum bola  = 4/3 ×  ×  r × r × r

36 = 4/3 × × r3 × 27

r3 = 27

r = 3 cm

Luas permukaan bola = 4 ×  ×  r × r

= 4 × 3,14 ×  3 × 3

= 18,84 cm2

3

2

Total 5

2 Luas permukaan bola = 4 ×  ×  r × r

100 = 4 × ×  r × r

r2 = 25

r = 5 cm

Volum bola  = 4/3 ×  ×  r × r × r

= 4/3 × 3,14 × 53

= 523,33 cm3

3

2

Total 5

Total Skor 10
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

   

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Kelas/Semester  : IX (sembilan)/1(satu) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi: Geometri 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar 

2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola 

 

C. Indikator  

1. Menggunakan rumus luas permukaan tabung  untuk menyelesaikan masalah  

2. Menggunakan rumus luas permukaan  kerucut untuk menyelesaikan masalah  

3. Menggunakan rumus luas permukaan  bola untuk menyelesaikan masalah 

4. Menggunakan rumus volume tabung  untuk menyelesaikan masalah  

5. Menggunakan rumus volume  kerucut untuk menyelesaikan masalah  

6. Menggunakan rumus volume  bola untuk menyelesaikan masalah  

  

D.  Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini siswa dapat: 

1. Menggunakan rumus luas permukaan tabung  untuk menyelesaikan masalah  

2. Menggunakan rumus luas permukaan  kerucut untuk menyelesaikan masalah  

3. Menggunakan rumus luas permukaan  bola untuk menyelesaikan masalah 

4. Menggunakan rumus volume tabung  untuk menyelesaikan masalah  

5. Menggunakan rumus volume  kerucut untuk menyelesaikan masalah  

6. Menggunakan rumus volume  bola untuk menyelesaikan masalah  

                                                                                                          

E. Materi Pembelajaran 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

tabung, kerucut dan bola  
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1. Menggunakan rumus luas permukaan dan volum tabung untuk menyelesaikan masalah. 

Contah soal 

Ina mendapat pesanan 100 buah vas bunga yang terbuat dari ruas bambu berukuran 

tinggi 15 cm dan diameter alas 7 cm. Sebelum dilukis dengan gambar tertentu, bagian 

luar vas akan dicat warna dasar terlebih dahulu.  Jika 1 kaleng cat dapat digunakan 

untuk mengecat seluas  4000 cm
2
.  Tentukan : 

a. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat permukaan vas tersebut (tanpa 

alas)? 

b. Ina ingin menggunakan 5 buah vas tersebut untuk meletakkan bunga. Jika ia 

mengisi setiap vas dengan air ¾ bagian, berapa liter air yang diperlukan Ina untuk 

mengisi 5 buah vas tersebut (diameter bagian dalam 6 cm)? 

2. Menggunakan rumus luas permukaan dan volum kerucut untuk menyelesaikan 

masalah. 

Produsen es krim terkenal akan membagikan es krim gratis 

kepada 1000 orang anak-anak panti asuhan. Setiap anak  

akan mendapatkan  1 cone es krim. Bentuk cone seperti  

gambar berukuran diameter 5 cm dan tinggi 10 cm. Jika 

es krim mengisi cone tanpa ada bagian yang keluar dan dikemas dengan tutup seperti 

gambar,  tentukan : 

Berapa liter es krim yang harus disediakan oleh produsen tersebut agar dapat mengisi 

100 cone es krim?  

Pabrik es krim memiliki alat pencetak dan pembuat kertas label/pembungkus es krim 

tersebut. Berapa meter persegi  luas kertas minimal yang harus disediakan produsen 

untuk membuat 1000 label cone es krim? 

3. Menggunakan rumus luas permukaan dan volum bola untuk menyelesaikan masalah. 

Sebuah tangki bola gas seperti gambar di samping 

memiliki diameter 42 m. Hitunglah volume bola tersebut 

dan berapa upah yang harus dibayar jika upah 

pengecatan per 20 m
2
 adalah Rp 100.000,00?  

 

 

Karakter siswa yang diharapkan :   

Kerja sama, kerja keras, rasa ingin tahu, peduli. 
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F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Pembelajaran  : Pendekatan Kontekstual 

2. Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, Tanya jawab , Pemberian  

                                                  tugas. 

 

G.  Langkah-langkah Kegiatan 

Pertemuan Pertama 

No Kegiatan Karakter yang 

dikembangkan 

1 Pendahuluan. (10 menit) 

a. Guru memberi salam, berdoa (apabila jam pertama) 

dan mengajak siswa untuk bersama-sama memeriksa 

kebersihan ruang belajar.  

b. Guru mengecek kehadiran siswa, dan menanyakan 

alasan siswa yang tidak hadir. Siswa dan guru 

bersama-sama mendoakan siswa yang tidak hadir 

karena sakit supaya cepat sembuh. 

c. Motivasi:  

Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan 

memperlihatkan gambar vas bunga dari ruas bambu 

(berbentuk tabung). Kemudian guru bertanya, jika vas 

bunga tersebut akan dicat dan 1 kaleng cat dapat 

digunakan untuk mengecat seluas  4000 cm
2
.  Berapa 

kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat 

permukaan vas tersebut? Apa yang harus kita ketahui 

terlebih dahulu? Bagaimana cara kita menghitungnya? 

Kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan menggunakan rumus luas selimut tabung.  

d.  Apersepsi: 

Guru mengingatkan siswa mengenai rumus luas 

permukaan dan volum tabung, kerucut dan bola, serta 

 

Peduli  

 

 

Peduli  

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu, 
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menyatakan bahwa akan berkaitan dengan pelajaran 

yang akan dipelajari. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. 

f. Guru menyampaikan pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Kegiatan Inti. (50 menit) 

a. Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan 

beberapa pertanyaan. Selain permasalahan yang telah 

disebutkan tadi, coba buatlah contoh permasalahan 

yang berkaitan dengan volume bola? coba buatlah 

contoh permasalahan yang berkaitan dengan luas 

permukaan tabung? coba buatlah contoh 

permasalahan yang berkaitan dengan volume 

kerucut?  (construktivism, questioning). 

b. Siswa memperhatikan pertanyaan yang diberikan 

guru dan terlibat aktif dalam pelajaran. 

c. Guru mengelompokkan siswa dalam beberapa 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

yang heterogen. 

d. Guru menginformasikan bahwa setiap anggota 

kelompok harus saling bekerja sama dan bekerja 

keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

agar selesai tepat waktu. 

e. Guru membagikan LKS tentang menggunakan rumus 

luas permukaan dan volume tabung, kerucut dan 

bola dalam menyelesiakan masalah. 

f. Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok(learning 

community). Dengan melakukan kegiatan pada LKS 

diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengana tabung kerucut dan bola untuk 

 

Rasa ingin 

tahu 

Kerja keras 

 

 

 

Kerja sama 

 

 

 

Kerja sama 

Kerja keras 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Kerja keras 

Kerja sama 

 

 

 



218 

 

 

 

menjawab questioning dari guru dan LKS (inquiry).   

Siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dengan 

bertanya, mengamati dan mencari informasi dari 

berbagai sumber yang ada dan bekerja keras untuk 

menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

g. Jika ada siswa atau kelompok yang mengalami 

kesulitan maka guru memberikan bimbingan dan 

arahan, guru juga memberikan arahan kepada siswa 

untuk mengajari teman sekelompoknya yang belum 

mengerti. Dalam pembelajaran ini siswa juga 

dilatihkan peduli terhadap teman yang belum 

memahami pelajaran yang diajarkan. 

h. Siswa perwakilan kelompok  mempresentasikan hasil 

pekerjaanya sedangkan kelompok lain menanggapi 

dan bertanya (modeling, questioning),  

i. Siswa bersama-sama guru membahas hasil presentasi 

dan memperbaikinya jika masih ada kesalahan 

(reflecting). 

 

 

Kerja sama 

Peduli  

 

 

 

kerja sama 

kerja keras 

rasa ingin tahu 

 

 

 

Kerja sama 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

3. Kegiatan Akhir. (20 menit) 

j.Guru memberikan kesempatan bertanya tentang 

materi yang belum dipahami berkaitan dengan 

pelajaran yang baru saja dipelajari (questioning). 

k. Guru bersama-sama dengan siswa membuat simpulan 

tentang materi hari ini dan menggali nilai karater 

yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. 

(reflecting). 

l. Guru mengevaluasi hasil belajar individu   dengan   

memberikan   kuis atau pekerjaan rumah untuk 

dikerjakan secara individu (apabila waktu tidak 

mencukupi) (Authentic Assesment). 

m. Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Kerja sama 

 

 

Kerja keras 

 

 

 

Rasa ingin 
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bangun ruang sisi lengkung sebagai persiapan tes 

prestasi belajar. Guru mengarahkan siswa untuk 

belajar bereksplorasi dari berbagai sumber, tidak 

hanya dari buku teks, tetapi bisa melalui internet dan 

lain-lain. 

n. Guru menutup pelajaran 

tahu 

 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik Penilaian : Tes tertulis 

2. Bentuk   : Uraian 

3. Instrumen  : terlampir 

4.Pedoman Penilaian : Nilai = 
                          

             
      

 

I. Alat dan Sumber Belajar 

1. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

2. Buku Ajar 

Djumanta, Wahyudin. (2008). Belajar Matematika Aktif dan Menyenangkan untuk 

SMP/MTS : Kelas IX. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Marsigit, dkk. (2011). Matematika 3 untuk SMP dan MTs Kelas IX. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.  

Masduki & Utomo, I. B. (2007). Matematika IX untuk SMP dan MTs Kelas IX. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Siswono, dkk. (2008). Contextual Teaching and Learning Matematika Kelas IX 

Sekolah Menengah Pertama: Kelas IX edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

  

Mengetahui,      

 Yogyakarta,  

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

        

  

………………………     Rahmatya Nurmeidina 

        12709251038 
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Soal evaluasi 

1. Hitunglah volume dan luas permukaan bangun ruang di samping?  

  

 

 

 

 

2. Sebuah wadah air berbentuk tabung dengan tinggi 14 cm, jari-jari bagian dalam tabung 

6,3 cm dan jari-jari bagian luarnya 7cm 

a. Jika gelas tersebut diisi air ¾ bagiannya, tentukan volume air di dalam wadah 

tersebut. 

b. Jika akan dibuat sarung wadah dari kain tanpa tutup, tentukan luas kain yang 

diperlukan untuk membuat sarung gelas tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
5 cm 

12 cm 
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No Jawaban Skor 

1. Luas permukaan bola = 4 ×  ×  r × r × 1/2 

                                    = 4 × 3,14 ×  5 × 5 × 1/2 

  = 157 cm
2
 

Panjang garis pelukis = (s) = √        

  = √        

  = √    

  = 13 

Luas selimut kerucut =  ×  r × s  

                                   = 3,14 × 5 × 13 

                                   = 204,1 cm
2
 

Luas permukaan gabungan = 157 cm
2
 + 204,1 cm

2
 = 261,1 cm

2
 

Volum ½ bola  = 4/3 × 1/2 × ×  r × r × r 

       = 4/3 × ½ ×      × 5
3
  

= 261,67 cm
3
                   

Volum kerucut    = 1/3 ×  ×  r × r × t 

  = 1/3 × 3,14 × 5
2
 × 12 

                            = 314 cm
3
 

Volum gabungan = 261,67 cm
3
 + 314 cm

3
 = 575,67 cm

3
 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 Total 13 

2 a. Volum air di dalam wadah  = ¾ ×  ×  r × r × t 

= ¾ × 22/7 × 6,3 × 6,3 × 14 

= 1309,77 cm
3
 

b. Luas sarung wadah   = luas selimut tabung + luas alas 

=  ×  d × t +  ×  r × r 

                                      = 22/7  × 14 × 14 + 22/7 × 7 × 7 

                                      =  616+154 = 770 cm
2
 

 

 

2 

 

 

 

3 

 Total 5 

 Total Skor 18 
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