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Ada sebuah soal try out tingkat SD tahun 2015 yang dipertanyakan salah satu teman guru
seperti ini!

Perhatikan gambar di samping ini!
Volume bangun tersebut adalah ... cm3

Kemudian ada beberapa teman guru yang menjawabnya seperti ini:

Karena bangunnya berbentuk prisma segitiga maka
V=La×t atau V=½×16×12×28=2688cm3

Mungkin ini suatu kekeliruan yang perlu kita perbaiki bersama. Mari kita ikuti penjelasan
sederhana berikut ini!

Jika dihitung luas ∆ABC seperti yang
dipelajari ditingkat SD maka, akan
diperoleh   L∆ABC =½×16×12=96cm2.

Pertanyaannya adalah: apakah benar
Luas ∆ABC=96cm2? (uji untuk mengetahui
apakah aturan luas segitiga yang telah dipelajari
pada tingkat SD dapat diberlakukan untuk tipe
soal seperti ini)

Mari kita uji dengan menggunakan
aturan luas segitiga yang telah kita
dipelajari ditingkat SMP.

Misalnya sebuah segitiga diketahui seperti pada gambar 2, maka luas
segitiga tersebut dapat dihitung dengan menggunakan aturan L∆ABC =

))()(( csbsass  , dimana )(2
1 cbas  atau setengah dari

keliling segitiga.

Perhatikan kembali gambar 1!

Sebelum kita menghitung luas ∆ABC, terlebih dahulu kita cari
panjang sisi AB. Dengan konsep triple phytagoras, akan diperoleh
DC=9cm. Dengan demikian panjang AD=AC-DC=7cm. Kembali kita
menggunakan konsep triple phytagoras yang sama untuk mencari
panjang sisi AB maka akan diperoleh AB=13,89cm. (catatan:
pembulatan hingga dua angka di belakang koma).
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Karena sisi AC=b=16cm, BC=a=15cm, dan AB=c=13,89cm, maka
s )89,131516(2

1  cm

= 22,45cm

Sehingga luas ∆ABC = )89,1345,22)(1645,22)(1545,22(45,22  . Jika dihitung hingga

tuntas, tentu hasilnya tidak sama dengan 96cm2.

Kesimpulan: salah bila Luas ∆ABC=96cm2
(luas segitiga pada gambar ini tidak dapat diselesaikan

mengunakan aturan luas segitiga yang telah dipelajari pada tingkat SD)

Alternatif solusi: agar soal tersebut dapat diselesaikan dengan aturan yang telah diperoleh
pada tingkat SD, maka dapat diperbaiki panjang sisi AC=14cm. Dengan
demikian, akan diperoleh L∆ABC =½×14×12=84cm2.

Untuk membuktikannya, maka kita kembali menggunakan aturan yang telah dijelaskan
sebelumnya. Diperoleh DC=9cm dan panjang AD=AC-DC=5cm, sehingga panjang sisi
AB=13cm. Dengan demikian s )131415(2

1  =21cm.

Sehingga luas ∆ABC = )1321)(1421)(1521(21  cm2

= )8)(7)(6(21 cm2

= )42)(7)(32)(73(  cm2

= )4)(22)(77)(33(  cm2

= 3×7×2×2cm2

= 84cm2

Kesimpulan: benar bahwa Luas ∆ABC=84cm2
(aturan luas segitiga yang telah dipelajari pada

tingkat SD dapat digunakan bila panjang sisi AC=16cm diperbaiki menjadi AC=14cm)
Sehingga volume prisma tersebut adalah V=84cm2×28cm=2352cm3
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