
Luas dan Keliling 

 

A. Satuan luas 

1. Satuan non baku untuk luas 

Untuk mengukur ukuran dari sebidang tanah, jendela kaca, lantai, 

tembok, dan permukaan lainnya, kita dapat membutuhkan suatu jenis satuan 

baru, salah satunya dapat digunakan untuk menutupi suatu permukaan. Satuan 

bilangan yang diambil untuk menutupi suatu permukaan disebut luas. Persegi 

dianggap bentuk yang paling mudah diukur luasnya. 

Secara teori, satuan untuk mengukur luas dapat dengan berbagai bentuk. 

Itu dapat menggunakan segiempat, segitiga, dll. 

2. Satuan baku untuk luas 

Definisi lebih cermat untuk satuan luas diadopsi dan persegi diterima 

sebagai satuan bentuk ini. Dalam sistem metrik, satuan persegi untukluas 

berkorespondensi1-1 dengan setiap satuan pada panjang. Contoh, 1 meter 

persegi (1 m
2
) adalah sebuah persegi dengan setiap sisi mempunyai panjang 1 

meter. Meter persegi digunakan untuk mengukur luas permadani, lantai, kolam 

renang, dan lain-lainnya yang mempunyai ukuran sedang. Untuk daerah yang 

lebih kecil, luasnya diukur dengan ukuran centimeter persegi. 

Satu centimeter persegi adalah persegi yang sisi-sisinya memiliki panjang 

satu centimeter. Sedang untuk daerah yang lebih kecil lagi, menggunakan 

milimeter persegi. Luas dari suatu negara, hutan nasional, lautan, dan daerah 

lain yang besar diukur dalam kilometer persegi. Beberapa satuan metrik untuk 

luas dan hubungan diantara mereka ditunjukkan oleh figur berikut: 

Milimeter persegi mm
2 

1/100 centimeter persegi 

Centimeter persegi cm
2 

100 milimeter persegi 

Meter persegi m
2 

10.000 centimeter persegi 

 

 



B. Keliling 

Ukuran lain untuk suatu daerah adalah keliling, yaitu panjang dari garis tepi 

daerah tersebut. 

 

C. Luas Poligon 

1. Persegi panjang 

Luas persegi panjang dapat dicari dengan menghitung banyaknya persegi 

satuan yang dapat menutup dengan tepat permukaan persegi panjang tersebut. 

Secara umum, jika sebuah persegi panjang mempunyai panjang 𝑝 dan lebar 𝑙, 

maka luas (L) persegi panjang tersebut adalah perkalian dari panjang dan lebar, 

yaitu 𝐿 = 𝑝 × 𝑙, sedang keliling persegi panjang adalah 2 × (𝑝 + 𝑙). 

 

2. Jajar genjang 

Salah satu prinsip dasar dalam mencari luas adalah bahwa sebuah daerah 

dapat dipotong menjadi bagian-bagian dan digabungkan kembali tanpa 

merubah luasnya. Prinsip ini digunakan untuk mengembangkan sebuah rumus 

mencari luas jajar genjang. 

 

Pada gambar (b), persegi panjang tersebut mempunyai panjang alas 30 

cm dan lebar 20 cm, sehingga luasnya adalah 600 cm
2
. Karena persegi panjang 

tersebut didapatkan dengan menyusun kembali bagian-bagian dari jajar 

genjang, maka luas dari jajar genjang tersebut sama dengan luas persegi 

panjang yaitu 600 cm
2
. 
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Luas jajar genjang = alas x tinggi 

 

3. Segitiga 

Luas segitiga = 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

 

4. Belah ketupat 

 

Belah ketupat di atas terdiri dari 4 segitiga, yaitu ∆ AOB, ∆ COB, ∆ 

COD, dan ∆ AOD. 

Luas belah ketupat di atas adalah 

4 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐴𝑂𝐵 = 4 ×
1

2
× 𝐴𝑂 × 𝑂𝐵  

= 4 ×
1

2
×

1

2
𝐴𝐶 ×

1

2
𝐵𝐷 

=
1

2
× 𝐴𝐶 × 𝐵𝐷               

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑝𝑎𝑡       =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2  

 

5. Trapesium 

Luas trapesium = ½ alas x tinggi 

 = ½ (b + a) x t 

b = sisi bawah 

a = sisi atas 

D 

C A 

B 

O 



t = tinggi 

 

D. Keliling dan Luas Lingkaran 

1. Keliling lingkaran 

Garis keliling atau jarak pada seputar suatu lingkaran disebut keliling. 

Perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya adalah sebuah 

bilangan irrasional 𝜋 yaitu sebesar 3,1416 (dibulatkan dalam 4 desimal). 

Perbandingan ini dinayatakan dalam persamaan berikut K : d = 𝜋 atau 𝐾 = 𝜋𝑑. 

Karena d = 2r maka 𝐾 = 2𝜋𝑟 

Dengan: 

K adalah keliling lingkaran 

d adalah diameter lingkaran 

r adalah jari-jari lingkaran 

𝜋 = 3,1416  

 

2. Luas lingkaran 

Luas lingkaran = 2𝜋𝑟2 
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