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PENGANTARREDAKSI

Penerbitan Jurnal llmith Pendidikan Integrasi adalah merupakan salah satu bentuli
sumbangan pemikiran dan keatifitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingl:ungan
madrasah Kementerian Agama Kabupaten Maros. Ha[ ini seiring dengan amanat Undang-undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, agar dapat meningkatkan mutu dar
kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada Volume III Nomor 1 April 2012 kali ini, Jumal Integ.asi mengulas topik-topik, sebagai

berikut: Peranan Pendekatan Pemecahan Masalah dalam Mengatasi Kesulitan Siswa
Menyelesaikan Soal Cerita; Emansipasi Kaum Perempua-n Ala Qasim Amin Dari Pembebasan

Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modem; Efektifitas Penggunaan Media Kartu
Berwarna pada Pokok Bahasan Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat Di Sekolah Dasar;
Kemampuan Menulis Puisi Bebas Dengan Media Gambar Siswa Kelas Vtr SMP Negeri 26
Makassar ; Menentukan Rumus Bangun Datar dengan Memanfaatkan Rumus Bangun Datar
Lain dan Menghitung Luas Daerah Tertentu ; Penggunaan Alat Peraga Model Koin pada
Pembelajaran Operasi Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat pada Siswa SMP Kelas
VII; Fakt4 Konsep, Prinsip dan Keterampilan Matematika; Peningkatan Hasil Belajar Matematika
Pada Bangun Datar Melalui Media Gambar Terhadap Siswa Kelas V SD. Berbantuan Karya II
Kecamatan Tamalate; Menanamkan Konsep Dasar Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) pada
Tingkat Dasar; Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Assesmen Kinerja dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas \rII SMP Negeri 1 Mandai.

Kepada para penulis yang mempublikasikan tulisan pada volume ini, kami mengucapkan
terima kasih. Semogajumal ilmiah ini senantiasa menjadi media komunikasi dalam menyebarluaskan
ilmu pengetahuan. AMIN.

Selamat Membaca!

Redaksi
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ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk
mengetahui cara menentukan rumus barrgun
datar dengan memanfaatkan rumus bangun
datarlaindanmorghitr-ngluas daerahtertentu
Pembahasan akan difokuskan pada
menentukan luas bangun datar dengan
memanfaatkan rumus luas daerah bangun
datar lainnya- Yang dimaksud daerah tertentu
ad"lah suatu daerahyang manaterbenhrk dari
beberapa bangun datar.

Berdasarkan pembahasan diatas maka
kami d4at menyimpulkanbahwaRumus h.ras

daerah bangun datar dapat ditunmkan dengan
memanfaatkan rumus bangun lainnya:
Menentukan Rurnus Luas Lingkaran dengan
memanfaatkan Rumm Lrns Persegi panjaryl
Menentukar.r Rumus jajargenjag dengan
memanfaatkan Rumus Luas persegi panja.ng :
Menentukan Rumus Luas trapesium dengan
memanfaatkan Rumts Luas Segitiga dengan
persegi panjang. Menentukan Runus Lrras
belah ketupat dengan memanfaatkan Rumus
Luas persegi panjang; Menennrkan Rumus
Luas lalang-layang dengan memanfaalkan dari
RumusLuas enpatsegitigyangdijurnlahkarL

Dengan mengunakan rumus laus
bangun datar kita dapat Menghitung luas
daerah bangun datart€rtentu yang merupakan

gabungan dari beberapa bangun datar baik
menjunrlahkannyamaupunmengu:anginya.

Kata Kunci: Rumus bangun datar.
menghitung luas daerah

PEI{DAIIT,rLUAN

Matematika adalah suatu alat untuk
mengembangkan cara berpikir. Untuk
menguasai dan mencipta teknologi di masa
depndiperlukanpenguasaanrnalemdika,"ng
kuat sejak dini. Karena itu mata pelajaran
matematika perlu diberikan kepada semuil
peserta didik mulai dari Sekolah Davr (SD)
bahkan TK turtuk membekali siswa dengan
kennmpuan berpikir logis, analitis. sismatis.
kritis, dan kreatif, serta kemampuan
bekerjasama yang sangat diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut
diperlukan agar siswa dapat memiliki
kemampuan memperolefu mengelola]1 dan
memanfaatkaninfomasiuntrkbotahanhidrp
pada keadaan yang selalu beruba[ tidakpasi,
dan kompetitif

Penguasaan dasar-dasar matematika
yang kuat sangat diperlukan oleh siswa
utamanya korsep-konsep dasar matematika,
sebabjika konsep matematika yang diberikan
kurang tepat dan diterima oleh sisw4 maka
sangat sulit mengubah pengertian tersebut.
Sehingga pembelaj aran matematika pada
jer{ang SD hanrslahmenjadi fondasi yarg kuat
bagi siswa utamanya penanaman konsep-
konsep dasar matematika berdasarkan
karakteristik matematika itu sendiri. [Ial ini
dapa diumpamakan seperti sebuah bangunan
Apabila fondasi dari bangunan tenebut kuat
InsyaAllah bangunan tersebut akan berdiri
dengan kokoh. Scbaliknyqjika fondasi dari

Hal. 32



\{enentukan Rumus Bangun Datar dengan Memanfaatkan Rumus Bangun Datar Lain dan

.llenghittmg Luas Daerah Tertentu (Rusdyi Habsyi)

rtar baik

@a

t dator.

hangunan t€rsebut tidak kuat maka bangman
rersebut tidak akan berdiri dengan kokoh.

Banyak orang yang memandang
matematika sebagai bidang snrdi yang paling

sulit. Meskipun demikian, semua orang harus

mempelaj arinya karena merupakan sarana

untukmemecal*anmasalahkehidwansehari-
hari. Dalam pembelajaran matematika, siswa

banyak mengeluhkan soal pelajaran
rnalernatika

Untuk mengatasi hal tersebut di atas

berbagai upaya telah dilakukan untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Perbaikan-
perbaikan dapat dilakr*an oleh pihak guru dan

sekotah baik padaaspek proses pembelajararl

maupun pada aspek evaluasi Yang
diterapkannya. OIeh karena itu, diperlukan
metode-metodeyangtepat gwr,ameningkadcan

penguasaan bahan ajar.

Rendahnya hasil belajai matematika

siswa disebabkrm olehkurangnyapematnman
konsep matematika itu sendiri. Siswa ditmflx
untr.rk selalu menghafalkan setiap nmus yang

akan diryrakandaiam pembelqia'an hryadru
cara mendapatkan rumus tersebut. Sehingga

menyebabkan siswa menjadi lupa dan bahkan

tidak mengerti dengann:mus lang ada.

Pada materi bangun datar, siswa stdit

mengingat rumus luas bangun datar lainnya

Daerah persegi

persegi panjang

p

Rumus Luasnll
s

Rumus Luas

Sebuah persegi dengan panjang sisi adalah s, dan

luasnya adalah L, maka luas daerah persegi adalah:

L= sxs

bahkan sulit menghitung luas daerah tertentu

yang merupakan gabungan dari beberapa

ban$m datar. Hal ini mungkin disebabkan

karena kuangnya pengetahuan guru tentang

cara mendapatkan rurnus tersebut Tentu saja

berdampak negatif pada pembelajaran di
kelas, di mana siswa hanya diberikan rumus

untuk dihafal tanpa tahu bagaimana cara

mendapatkan rurns tersebut. Oleh karena itu,

maka kami menganggap perlu untuk
membahas materi bangun datar, khususnya

"menentukan rumus bangm datar dengan

memanfaatkan rumus bangun datar lain dan

marghitung luas bangun (daemh) tertrttu-.

PEMBAIIASAN

Menentukan rumus luas daemh bangun
datar dengan memanfaatkan rumus luas

riaerah bangun datar lain.
Dalam pembahasan ini kami akan

mencoba menerapkan beberapa rumus luas

daerah bangm datar dengan memanfaatkan

rumus luas daerah bangun datar lain. Yang

menjadi permulaan dari pemanfaatan rumus

luas daerah bangun datar di mulai dari rumus

yang diketahui terlebih dahulu yaitu rumus

luas darah persegi.

rlat unnrli
ir. Untuk
gi di masa

oAl(aYag
r pelajaran
ada semua

Dasar (SD)

l*a dengan

L sistem*is"

mampuan
ukan dalam

nsi tersebut

r memiliki
gelolalr, dan

eohanhidrp
h" tidak Pasti,

r matematika
r oleh siswa

rmatematika,
arg diberikan

r siswa, maka

rtian tersebut'

cmatika Pada

odasi Yangkuat
nnan konseP-

berdasarkan
rndiri.Halini
rnhbangurnn
n tersebut lGat

ut alan berdiri

ka fondasi dan

Sebuah persegipanjang dengan panjang

adalah p, lebar adalah [, dan luasnYa

adalah L, maka luas dacrah persegipanjang

adalah:

Ital. 32

L: pxI
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Persegi panjang adalah suatu segi empat yang
hamper mirip dengan persegi, yang menjadi
pe{pedaanyapersegi panjang memiliki parjang
dan lebar.

Dimanarumus:

Luas persegi panjang = h,as persegi

= sisi x sisi
: panjang x lebar

Yang menjadi pertanyaan dari mana rumus di
atas ?

Berikut ini kami mcncoba memanfaatkan
rurnus p€rsegi paniang untuk memeroleh rumus
jajargenjang dengan mengubah bentuk
jajargenjang diatas menjadi persegi panjang

Atau
Sebuah persegi panjang merupakan
gabungan dari dua buah segitiga siku-siL-u

seperti tampak pada gambarberikut ini :

satu sisi yang dimilikinya.

t----------7
//

/ /t
/

a

N
Dimana rumus l,as seeitiea yang di ketahui
adalah: ( alas x ting gi). sehingga

Luas persegi panjang :2 kali luas segitiga

: 2 1!, (alas xtinggi))

= (alos xtinggi)
: panjang x lebar

:p x I

r' Rumus Luas Jajargenjang

Jajar Genjang atau Jajaran Genjang adalah suatu bangun datar yang terbenhrk

oleh segitiga dengan bayangannya jika diputar setengah putaran pada salah

Sebuah jajargenjang dengan alas adalah a,

tinggi adalah t, dan luasnya adalah L,

maka luas daerah jajargenjang adalah:

L: axt

dengan cara memotong sebagian kiri dari
jajargenjang dan diletak pada bagian kanan
j aj argenj ang sehingga membentuk persegi
panjang. trbihj elasnya perhatikan gambar
berihrt ini:

Hal. 34



NPakan
iku-silrt
ut ini :

cntuk

salah

ilah a,

hln L,

I

bagian kiri dari

ia bagian kanan

rbentuk Persegi

fratikan gambar

y' Rumus Luas Lingkaran

Pada umunya kita ketahui luas daerah

lingkaran adalah L : lr.p . berikut ini karni
mengumikanprosesmenemukan rurnusluas
daemhlingkamndenganmernanfratkanrumts

luas bangun datar lainya. Pada rumus luas
lingkaran. Lingkaran dapat juga diuraikan
dengan memanfaatkan rumus bangun datar
lainya yaitu persegi panjang, trapesium,
jajargenjang, belah ketupat, dan segitiga
Namu dalam penjelasan makalah ini kami
hanya memanfaatkan rumus persegi panjang

unttrk menentukan rumus luas lingkaran-

Gbr: 1

Perhatikan gambar di atas:

Gambar I adalah lingkaran dan gambar

2 adalah bagian-bagiar juring dari
lingkaran pada gambar I yang disusun
hingga menyerupai persegi panjang.
Diama dimana panjang dari persegi
panjang tersebut:4 busurjuring = 7

Lingkaran dipotong-potong menjadi

6 atau 8 atat' 1 0 juring (semakin banfkjudng
maka akan semakin membentuk
persegipanj ang dengan syarat jumlahnya
genap), dan salah salujuring dibagi dua sama

menunrt jari-jari. Selanjutnya disusun secam

zigzag ke samping dengan menempelkan sisi
jari-jari dari masing-masing juring sehingga
mendekati bentuk persegipanjang seperti
terlihat pada gambar berikut:

Gbr: 2

keliling lingkaran (2rrr) pada gambar I
: % (2). sedangkan lebar dari persegi

panjang adalah j ari-j mi lingkaran pada

gambar 1:r. sehingga dapat dinyatalan
bahwa:

rt?nentukan Rttmus Bangun Datar dengan Memanfaatkan Rumus Bangun Dator Lain dan
rlcnghitung Luds Daerah Teltentu (Rusdyi Habsyi)

\ r o/------.-Y-
a

Dari hasil perpotongan gambar di atas maka dapat diper oleh

Luas jajargenjang : luas persegi panjang

: panjang x lebar

: (r +o)xt
: a x t, dimana a = alas dan t : tinggijajargenjang

F---l
/'t /t/i
Or\___Y__-_J

a
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Luas daerah Gtn 1 :

Luas daerah lingkaran

Luas daerah lingkaran

luas daerah Gbr 2

Luas daerah yang menyerupai persegi

Panjang, Sehingga

Luas daerah persegi panjang pada Gbr 2

panjang x lebar

] f"riting x jari-jari lingkaran

t_- .

1\'2nr) x r

lx2xzrxrxr
2

,Ixrxr
2rr

Dimanasegitigajugadibagimenjadi beberapa

ienis vairu segitiga siku-siku, sembarang dan

sama-t<aki serta segitiga sama sisi' Berikut ini

kami menrbuktikanrumus segitigakhusunya

sesitiea siku-siku) dengan memanfaatkan

ruilrrip.rs"gi p*jang. Perhatikan gambar

berikr:t:

Sehingga, Luas daerah lingkaran adalah L=ri

/ Rumus Luas Segttiga

Segitiga adalah bangun datar yang terbentuk

auri tigu buah garis dan tiga buah sudut'

Sebagaimana telah diketahu bahwa rumus

luas segitiga adalah

L segitiga:; alas x hnggt

A/
LL

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dua buah segitiga siku-iku dapat

membentuksanrbuahpersegiparrjarrgdenganpanjangpersegtpal{anc=tincasegtiga

i* t"t. p"tt"gipanjang = alas segitiga sehingga dapat ditulis bahwa:

Luas persegi panjang:2 x luas segitiga atau

Luas segitiga
l.: ; x lras persegr panJ ang

= x Panjang x lebar

= x tinggi x alas atau

= x alas x tinggi

Hal. 36
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l-knentukan Rumus Bangun Datar dengan Memanfaatkan Rumus Bangun Datar Lain dan
-Venghiamg Luas Daerah Tertenn (Rusdyi Habsyi)

r' Rumus Luas Trapesium

Luas trapesium adalah : ] x ftunlah sisi sejajar) x tinggi

Mengapa demikian ?

Kami akan menjelaskan tentang pertanyaan di atas. Trapesium adarah bangun datar

yang terbuat dari duajenis bangrm datar lain yaihr segitiga dan segi empa! peftdikan
gambar berikut a

Jika kita kaji kempali luas persegi panjang adalah p x I dm luas segitigal-- x ala,$ xL.
Karena itu dapat dibuat permmaan sebagai berikut:
Luas trapesium:L. segitiga I + L. persegi panjang +L. segitiga 2

:( xalas xr)+(panjangxtebar) \f, xaUs xt1
Jika kita masukkan variabel pada gambar, maka persamaan diatas menjadi:
Luastrapesium: () ,,t1 +( a.t)+{} l.tl. lalugunalansdatdistribusi

= (i ,+ a + | fl.( t) .talu gunakan sifat distribisi lagi
Sehingga

=1;( x+ 2a + y). (t). Karena 2a = a * a, maka
:1

1( x+ a+ a + y) . ( (). Lalu gunakan metode ytbtitusi.

moka
:1,(a+(x +a+ ])). (t). Sifutasosiatif

Karena (x + o+ y): b, maka
:L,(a+h).(t)

y' Rumus Luas Belah Ketupat

Sebuah belahketupat dengan diagonal adalah dl
dan d2 , sedangkan luas adalah L, maka luas

daerah belahketup at tersebut adalah:

L=1xd, xd,2'

l. 36
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Tidak ada atauran bahwa d, harus yang
panjang atau yang pendek, begitu juga
dengan dr. Yang menjadi masalah dari mana
asal rumus ini.

Berdasarkan gambar di atas bila d, dan d,
adalah panjang diagonal-diagonal sebuah
belah ketupat, maka belah ketupat dapat
diubah meniadi persegi panjang dengan
panjang sisi . d, dan lebarnya d, sehingga
dapat di rulis sebagai berikut:

/ Rumus Luas LayangJayang
LayangJayang merupakan segi empat
yang dibentuk olehdua segitiga samakaki
yang asalnya sama panjang dan
berhimpit. bertolakk dari defenisi di atas

Untuk menentukan rumus Iuas belah keh4a-
kita dapat mengunakan rumus luas persegi
panjang yaitu panjang x lebar. perhatikan

gambar berikut:

M
O1

\* 
*]

\: I

\;. "lffi
W
\{
u

M
a)

Berdasarkan gambar di atas maka luas daerah layang_layang adalah

L : L segitiga 1 + L segitiga 2 + L segitiga 3 + L segitiga 4

: (iu,*b1) +(.1 a2+br) *(,1u,r g;+()wxbz)

ffiI .

Luas Belah ketupat= Luas persegi panjang

: panjang x lebar

=1d, xd,
z

I_: (drx dz)2'-

maka dapat ditentukan luas layang dengan
memanfaalkan nrmus segitiga- Pertraikan
gambar berikut ini:
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I
I

I

I

tsE,
Iftan

Luas Daerah Ibrtentu

: jb, {u,*ur) + }bz 1ar+az)

: lbrxdr + lb: xdr? ' 2-

: d,(:b,* iu, I

dl(br + b2 )

(dr. dz)

Pengunaan rumus Iuas bangun datar
untuk menghitung luas daerah tertentu

Pada pembahasan ini kami hanya
menjelaskan bagaimana pengunaan rumus
Iuas bangun datar yang telah diperoleh dari
pembahsan pertama. Dimana pada
pembahasan poin ini kami menyajikan

Maka dapat luas bangun di atas

merupakan gabwrgan alaujumlah dari ke tiga
bangun dataryaitu :

o Luas daerah trapesium dengan tinggi:
3 cm, dan sisi yang sejajar a: l0 cm
dan b:21 cm

beberapa soal yang berkaitan dengan
pengunaan nrmus luas bangun datar unnrk
menghitung luas daerah tertentu atau
gabungan beberpa bangundatar. Bangun
datar tertentu yang di maksud a-dalah suatu

daerah bangun datar yang terbentuk dari
gabungan beberapa bangun datar.

Luas persegi panjang yang pertrma-

dengan panjang : 4 cm dan lebar = l0
cin
Luas persegi panjang yang kedn
dengan panj ang : 4 cm dan lebar = i I
Cln

:1
I
2

,,.J l--
{n

diraster pada 'oangun berkut iru

Berdasarkan gambar di atas kita dapat dilihat bahwa gambar bangun datar
tersebut terbentuk dari beberapa bangun datar yaitu :

21cm 

D*-i""" I,,.-

\lenentukan Rumus Bangun Datar dengan Memanfaatkan Rumus Bangun Datar Lain dan

d. 38 EI-.D



Lus daerah yang diraster adalah :

L : L. trapesium + L. posegi panjang 1 + L. persegi panjang 2

:){a+b)t +(pxL)
= j 1ro +zry 1:1

: 46,5

:46,5 + 164

: 210,5 cm2

+ (4x 10)

+40

+ (yrxL)

+ (4x31)

+ 124

1. Perhatikan gambar berikut ini:
panjang yang di dalamnya terdapat satr buah
segitiga sama kaki dan sebuah persegi
panjary.

Tentukan luas daerah yang dira-ster

apabilah diketahui :

AB : HG - 15 cm, AH: BG - 20 cm,

CD : EF : IJ : LK : MP : NO : 3 CM,

MN: PO: RQ: 5 cm, DAN ST: 6 cm

Penyelesaian:

Perhatikan ilustrasi yang disajikan dalam
bentuk gambar berikut ini. Dimana daerah
tersebut di ubahhingga menjadi sebua penegi

GH

IIal.40



Bangtm Datar Lain

Perhatikan gambar di atas setengah

lingkaran JI dan EF = CD dan KL yang
bolong, maka setengah lingkaran JI dan EF
menutupi bagian yang bolig di CD dan KI,
sehingga terbentuk seperti gambar di alas.

Berdasarkan gambar tersebut maka
luas daerah yang diraster adalah:

L. daerah Raster : Luas persegi panjang - (luas MNOP + luas segitiga RQS)

- (panjang x lebar) - ((panjang x lebar) + (1ahs x tinggi)

=(I-IG xBG) -(@oxoN+dx RQxST)

,1 _(-x5 x6)

/ Menentukan Rumusluaslayang-layang
dengan memanfaatkan dari Rumus Luas
empat segitigayang dijunla}kan

Saran
Dengan terselesainya urayan dari

makalah ini kami sangatmarghanpkan kepada
pembaca khususnya guru untuk dapat
menerapkan kepada peserta didik Dimana
dengan menentukan rumus bangun dalar ini
dengan memanfaatkan nrmrs bmgun datar lain
juga merupakan penguatan terhadap siswa
tefiadappenguaman nrrrus luas daerah bangun
datar tertenhr.
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t persegi

r
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l(j: -1 cm.

ST=6cnt

ilar dalam

rna daerah

rtr-l Persegi

a

: (15 x20 ) -((5x3) +

: (300) - (30)

= 270 crrt

Dengan mengunakan rumus luas
bangundatar kita dapat menghitung daerah
tertentu sepertiyangtampakpadakeduacontoh
di atas. Siswa dapat dengan mudah
menyelesaikan saol tersebut apa bilah siswa
menguasai bukan sekedar menghafal konsep
dasar. Oleh sebab itu siswa diharapkan dapat
menemukan sendiri rumus h,as bangun dalar
denganmemanfaatkan luas bangm datar lain.

PENUTUP

Kesimp,lan
Berdasarkan pembahasan diatas maka

kamid4almenyimpulkanbahwaRumus luas
daerah bangun datar dapat ditLrunkan dengan
memanlaatkan rumus bargun lainnya :

r' Menentukan Rumus Luas Lingkaran
dengan memanfaatkan Rumus Luas
Persegi panjang

/ Menentukan Rumusjajargenjag dengan
memanfaatkan Rumus Luas persegi
panjang

y' Menentukan Rumus Luas trapesium
dengan meman faatkan Rumus Luas
Segitiga dengan penegi panjang.

/ Menentukan Rumus Luas belah ketupat
dengan memanfaatkan Rumus Luas
persegi panjang.
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