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Lampiran 1 : Storyboard Media 

STORYBOARD PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF BERBASIS ADOBE FLASH DALAM MENIGKATKAN 

PEMAHAMAN KONSEP MATERI BANGUN RUANG 

Storyboard media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash dalam menigkatkan 

pemahaman konsep materi bangun ruang berikut berisi rancangan awal pembuatan 

dan penggunaan untuk mata pelajaran matematika Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). 

No. Aspek Deskripsi 

1 Judul Media BRUSTAR (Bangun Ruang Sisi Datar) 

2 Originalitas (adopsi/ adaptasi/ original)* 

Adaptasi dari media pembelajaran Romanasari 

(2018) 

3 Identitas Pembuat: 

a. Nama 

b. NIM 

c. Tahun Pembuatan 

d. Afiliasi 

 

Luki Aisyah 

201510060311059 

2019 

Universitas Muhammadiyah Malang 

4 Kesesuaian Kurikulum: 

a. Kelas 

b. Kompetensi Inti 

(KI) 

 

VIII SMP 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

 c. Kompetensi Dasar 

(KD) 

3.9 Membedakan dan menentukan luas 

permukaan dan volume bangun ruang sisi 

datar (kubus, balok, prisma dan limas) 
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volume bangun 
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No. Aspek Deskripsi 

ruang (kubus, balok, prisma dan limas) serta 

gabungannya 

 d. Materi  Bangun Ruang Sisi Datar 

 e. Submateri  Kubus dan Balok 

 f. Indikator 1. Siswa dapat memahami dan membedakan 

sifat-sifat kubus dan balok 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus 

dan balok 

3. Siswa dapat memahami volume dan luas 

permukaan kubus dan balok 

4. Siswa dapat menghitung volume dan luas 

permukaan kubus dan balok 

5. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan kubus dan balok 

 g. Estimasi waktu 

penggunaan media 

± 30 menit 

5 Alat  

a. Alat 

 

Laptop, Aplikasi Geogebra, Adobe Photoshop 

CS 4 

 

6 Estimasi Waktu 

Pembuatan Media 

2 Minggu 

7 Spesifikasi Produk Media Bangun Ruang Sisi Datar (BRUSTAR) 

merupakan pengembangan media pembelajaran 

interaktif berbasis adobe flash dalam 

pembelajaran matematika. Media pembelajaran 

ini digunakan untuk membantu proses kegiatan 

belajar matematika siswa pada materi bangun 

ruang sisi datar. Spesifikasi produk dari 

pengembangan media ini adalah media 

pembelajaran interaktif berbasis adobe flash 

dengan tambahan aplikasi geogebra. Dalam 

pengembangannya, komponen yang terdapat 

dalam BRUSTAR ini meliputi keselarasan 

penyampaian materi matematika yang 

dikombinasikan dengan aplikasi geogebra, serta 

adanya penghitungan menggunakan kalkulator 

matematika. Pengembangan media ini dibuat 

dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh 

siswa, sehingga efektif dan bermakna saat 

digunakan.   
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No. Aspek Deskripsi 

9. Tahap Pembuatan 

Media 

Dalam pembuatan BRUSTAR terdapat beberapa 

tahapan:  

1. Memilih materi yang akan digunakan 

pada pengembangan media pembelajaran 

interaktif berbasis adobe flash 

2. Merancang ide tema dalam adobe flash 

3. Melakukan desain tahap awal dengan 

membuat bangun ruang kubus dan balok 

pada geogebra 

4. Melakukan desain tahap lanjut dengan 

menggabungkan materi dalam adobe flash 

dengan bangun ruang yang dibuat di 

geogebra 

5. Melakukan bimbingan dengan dosen 

pembimbing 

6. Melakukan validasi media 

7. Melakukan revisi jika diperlukan 

8. Setelah media dinyatakan valid akan 

dilakukan penerapan kepada siswa di 

sekolah 

10. Cara Penggunaan 

Media 

BRUSTAR digunakan untuk memahami materi 

bangun ruang sisi datar dalam matematika yang 

didalamnya terhubung dengan aplikasi geogebra.  

11. Bentuk Media 

Pembelajaran Interaktif 
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No. Aspek Deskripsi 
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Lampiran 2 : Lembar Validasi Ahli Media 
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Lampiran 3 : Lembar Validasi Ahli Materi 
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Lampiran 4 : Lembar Validasi Angket Respon Siswa 
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Lampiran 5 : Lembar Angket Respon Siswa 

ANGKET RESPON SISWA 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Adobe Flash Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Siswa Materi Bangun Ruang 

Peneliti : Luki Aisyah 

Pembimbing : 1. Drs. Hendarto Cahyono, M.Si 

2. Anis Farida Jamil, M.Pd 

Instansi : FKIP/ Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang 

A. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Mulai dengan doa  

2. Sebelum mengisi angket respon ini, pastikan Anda telah membaca dan 

menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash materi 

bangun ruang. 

3. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dalam angket ini sebelum Anda 

memberikan penilaian. 

4. Melalui instrumen ini Anda dimohon memberikan penilaian terhadap media 

pembelajaran interaktif berbasis adobe flash materi bangun ruang yang akan 

digunakan sebagai masukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas media ini.  

5. Anda dimohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai 

untuk menilai kualitas tentang media pembelajaran interaktif berbasis adobe 

flash materi bangun ruang dengan keterangan YA/TIDAK.  

B. IDENTITAS 

Sebelum melakukan penelitian, isilah identitas Anda secara lengkap terlebih 

dahulu. 

Nama :  ……………………………………………………………… 

NIS  :  ……………………………………………………………… 

Kelas  : ……………………………………………………………… 

 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor Nilai 

YA TIDAK 

Respon Siswa 

1.  
Saya dapat memahami definisi  sisi, rusuk dan titik 

sudut pada bangun ruang kubus dan balok  

  

2.  Saya dapat mengetahui bagian-bagian dari sisi, 

rusuk dan titik sudut pada bangun ruang kubus dan 

balok 
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No. Aspek yang Dinilai 
Skor Nilai 

YA TIDAK 

3.  Saya dapat mengetahui bagian-bagian dari 

diagonal ruang, bidang diagonal dan diagonal 

bidang pada bangun ruang kubus dan balok 

  

4.  Saya dapat memahami konsep awal mendapatkan 

rumus pada volume kubus   

  

5.  Saya dapat memahami konsep awal mendapatkan 

rumus pada luas permukaan kubus   

  

6.  Saya dapat memahami konsep awal mendapatkan 

rumus pada volume balok   

  

7.  Saya dapat memahami konsep awal mendapatkan 

rumus pada luas permukaan balok   

  

8.  Tampilan dari media pembelajaran interaktif 

berbasis adobe flash kurang menarik 

  

9.  Pengoprasian dari media pembelajaran interaktif 

berbasis adobe flash mudah 

  

10.  Pembelajaran menggunakan media interaktif 

berbasis adobe flash adalah pengalaman baru bagi 

saya 

  

11.  Saya tidak merasa bosan saat menggunakan media 

pembelajaran berbasis adobe flash 

  

 

………. , …………….…………… 2019 
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Lampiran 6 : Gambaran Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Adobe 

Flash 

No Keterangan Gambar Media 

1 Cover 

 

2 Halaman Untama 

 

3 
Profil Peneliti (yang 

membuat media) 

 

4 Halaman Materi 
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5 Sofware tambahan 

 

6 

KI, KD dan Indikator 

yang memuat materi 

bangun ruang sisi datar 

 

7 

Unsur-unsur dan diagonal 

pada materi bangun ruang 

sisi datar 

 

8 

Rumus volume dan luas 

permukaan pada kubus 

dan balok 
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9 Evaluasi 

 

10 
Definisi sisi, rusuk dan 

titik sudut 

 

11 

Bagian-bagian dari sisi, 

rusuk dan titik sudut pada 

kubus/balok 

 

12 

Bagian diagonal ruang, 

diagonal bidang dan 

bidang diagonal pada 

kubus/balok 

 



 

70 
 

13 Latihan soal 
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Lampiran 7 : Kisi – Kisi Soal 

KISI – KISI SOAL 

1.  Pretest 

 

2.  Postest 

No Kisi-Kisi Butir Soal 

1. Menentukan bidang diagonal yang tegak lurus 

dengan bidang diagonal yang lain 
1 

2. Menentukan volume kubus yang diketahui 

keliling alasnya 
1 

3. Menentukan luas permukaan kubus yang 

diketahui keliling alasnya 
1 

4. Menentukan volume balok jika diketahui 

panjang, lebar dan tinggi 
1 

5. Menentukan  total biaya pengecatan jika 

diketahui panjang 10 meter, lebar 8 meter, tinggi 

4 meter dan bagian dalamnya dicat dengan biaya 

Rp 40.000,00 per meter persegi.  

1 

Total Butir Soal 5 

No Kisi-Kisi Butir Soal 

1. Menentukan nama bidang yang ditentukan dan 

menggambar jaring-jaring jika diketahui sisi 

alasnya 

1 

2. Menentukan volume kubus yang diketahui 

panjang rusuknya 
1 

3. Menentukan luas permukaan kubus yang 

diketahui volumenya 
1 

4. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran 

panjang 5 m, lebar 3 m, dan dalam 2 m. Banyak 

air maksimal yang dapat ditampung 

1 

5. Menentukan total biaya pengecatan aula jika 

panjang 10 meter, lebar 6 meter, tinggi 5 meter 

dengan biaya Rp 70.000,00 per meter persegi. 

Seluruh biaya pengecatan aula 

1 

6. Sebuah model kerangka balok terbuat dari kawat 

dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 40 cm, dan 

tinggi 45 cm. Panjang kawat minimal yang 

diperlukan untuk membuat 2 model kerangka 

balok 

1 

7. Kawat sepanjang 12 meter akan dibuat kerangka 

balok yang berukuran panjang 27 cm, lebar 21 

cm, dan tinggi 12 cm. Paling banyak keragka 

balok yang dapat dibuat 

1 

Total Butir Soal 7 
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Lampiran 8 : Soal Pretes 

SOAL TES UJI COBA (PRETEST) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus  

  dan Balok) 

Kelas   : VIII 

Waktu   : 30 Menit 

 

PETUNJUK UMUM 

a. Bacalah doa terlebih dahulu! 

b. Tuliskan identitas Anda ke dalam kolom yang telah disediakan! 

c. Kerjakan soal tes uji coba berikut secara individu! 

d. Periksalah jawaban Anda sebelum dikumpulkan! 

 

IDENTITAS 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar pada kolom yang telah disediakan 

1. Perhatikan gambar kubus di bawah ini !  

 

Bidang diagonal yang tegak lurus dengan ABGH adalah … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTs Tahun 2018) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nama  : 

Kelas  : 
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………………………………………………………………………………………………… 

2. Keliling alas sebuah kubus 44 cm. Volume kubus tersebut adalah .... 

(sumber : UN Matematika SMP/MTs Tahun 2002) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Keliling alas sebuah kubus 16 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah .... 

(sumber : UN Matematika SMP/MTs Tahun 2002) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Balok berukuran 16 cm x 16 cm x 4 cm, maka luas permukaan bangunan 

tersebut adalah …  

 (sumber : UN Matematika SMP/MTs Tahun 2012) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, 

dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya Rp 40.000,00 

per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTs Tahun 2013) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 9 : Soal Postest 

SOAL TES UJI COBA (POSTEST) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus  

  dan Balok) 

Kelas   : VIII 

Waktu   : 30 Menit 

 

PETUNJUK UMUM 

a. Bacalah doa terlebih dahulu! 

b. Tuliskan identitas Anda ke dalam kolom yang telah disediakan! 

c. Kerjakan soal tes uji coba berikut secara individu! 

d. Periksalah jawaban Anda sebelum dikumpulkan! 

 

IDENTITAS 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar pada kolom yang telah disediakan 

1. Perhatikan gambar balok ABCD EFGH di bawah ini ! 

 

Gambarlah jaring-jaring balok jika alasnya adalah sisi ADHE dan daerah yang 

diarsir pada gambar balok di atas disebut … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2011) 

Nama  : 

Kelas  : 
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Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Pada kubus ABCD.EFGH, T adalah titik potong diagonal-diagonal EFGH. Jika 

panjang rusuk kubus 24 cm, volumenya adalah …  

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2000) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Jika volume kubus diketahui adalah 1.728 𝑐𝑚3, maka luas permukaannya 

adalah …  

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2000) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 m, lebar 3 m, dan dalam 2 

m. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2010) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 6 meter, 

dan tinggi 5 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp 

70.000,00 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2013) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Sebuah model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang 30 cm, 

lebar 40 cm, dan tinggi 45 cm. Panjang kawat minimal yang diperlukan untuk 

membuat 2 model kerangka balok adalah … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2013) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Kawat sepanjang 12 meter akan dibuat kerangka balok yang berukuran panjang 

27 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 12 cm. Paling banyak keragka balok yang dapat 

dibuat adalah … 

(sumber : UN Matematika SMP/MTS Tahun 2013) 

Jawab: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 10 : Kunci Jawaban Soal 

No 
Pretest 

Skore 
Soal Jawaban 

1 

Perhatikan gambar kubus di bawah ini 

!  

 

Bidang diagonal yang tegak lurus 

dengan ABGH adalah … 

Bidang yang tegak lurus dengan 

ABGH adalah EFCD 

 

10 

2 

Keliling alas sebuah kubus 44 cm. 

Volume kubus tersebut adalah .... 

Alas kubus berbentuk persegi, 

maka keliling kubus dapat dicari 

dengan rumus : 

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 4 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
44 =  4 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 

44

4
= 𝑠𝑖𝑠𝑖 

11 =  𝑠𝑖𝑠𝑖 
 

Karena panjang sisi kubus adalah 

11 cm maka volume kubus : 

𝑉 =  𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
𝑉 =  11 𝑐𝑚 𝑥 11 𝑐𝑚 𝑥 11 𝑐𝑚 

𝑉 =  11 𝑐𝑚3 

10 

 

 

 

 

 

10 

3 

Keliling alas sebuah kubus 16 cm. 

Luas permukaan kubus tersebut adalah 

.... 

Alas kubus berbentuk persegi, 

maka keliling kubus dapat dicari 

dengan rumus : 

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 4 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
16 =  4 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 

16

4
= 𝑠𝑖𝑠𝑖 

4 =  𝑠𝑖𝑠𝑖 
 

Karena panjang sisi kubus adalah 

11 cm maka luas permukaan 

kubus: 

𝐿𝑝 =  6 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
𝐿𝑝 =  6 𝑥 4 𝑐𝑚 𝑥 4 𝑐𝑚 

𝐿𝑝 =  96 𝑐𝑚2 

10 

 

 

 

 

 

10 
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4 

Balok berukuran 16 cm x 16 cm x 4 

cm, maka luas permukaan bangunan 

tersebut adalah …  

panjang = 16 cm 

lebar = 16 cm 

tinggi = 4 cm 

mak rumus luas permukaan balok: 

Lp = 2 {(pxl) + (pxt) + (lxt)} 

Lp = 2 {(16x16)+(16x 4)+(16x4)} 

Lp = 2(256 + 64 + 64) 

Lp = 2 (384) 

Lp = 768 cm2 

25 

5 

Sebuah aula berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 10 meter, lebar 8 

meter, dan tinggi 4 meter. Dinding 

bagian dalamnya dicat dengan biaya 

Rp 40.000,00 per meter persegi. 

Seluruh biaya pengecatan aula adalah 

… 

panjang = 10 m 

lebar = 8 m 

tinggi = 4 m 

mak rumus luas permukaan balok: 

Lp = 2 {(pxl) + (pxt) + (lxt)} 

Lp = 2 {(10x8)+(10x 4)+(8x4)} 

Lp = 2(80 + 40 + 32) 

Lp = 2 (152) 

Lp = 304 cm2  

Karena biaya pengecatan permeter 

persegi adalah Rp. 40.000 maka 

untuk biaya keseluruhan 

pengecatan adalah Rp. 40.000 x 

304 = Rp. 12.160.000 

25 

No 
Postest 

Skore 
Soal Jawaban 

1 

Perhatikan gambar balok ABCD 

EFGH di bawah ini ! 

 

Gambarlah jaring-jaring balok jika 

alasnya adalah sisi ADHE dan daerah 

yang diarsir pada gambar balok di atas 

disebut … 

Jaring-jaring balok 

 

 

 

 

Daerah yang diarsir disebut 

bidang diagonal BFHD 

5 

2 

Pada kubus ABCD.EFGH, T adalah 

titik potong diagonal-diagonal EFGH. 

Karena panjang sisi kubus adalah 

24 cm maka volume kubus : 

𝑉 =  𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
𝑉 =  24 𝑐𝑚 𝑥 24 𝑐𝑚 𝑥 24 𝑐𝑚 

5 
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Jika panjang rusuk kubus 24 cm, 

volumenya adalah …  

𝑉 =  13.824  𝑐𝑚3 

3 

Jika volume kubus diketahui adalah 

1.728 𝑐𝑚3, maka luas permukaannya 

adalah …  

𝑉 =  𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
1.728 =  𝑠3 

√1.728
3

= 𝑠 

12 =  𝑠 

Karena sisi diketahui adalah 12 

cm, maka luas permukaan kubus 

adalah … 

𝐿𝑝 =  6 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑥 𝑠𝑖𝑠𝑖 
𝐿𝑝 =  6 𝑥 12 𝑐𝑚 𝑥 12 𝑐𝑚 

𝐿𝑝 = 864 𝑐𝑚2 

10 

 

 

10 

4 

Sebuah kolam berbentuk balok 

berukuran panjang 5 m, lebar 3 m, dan 

dalam 2 m. Banyak air maksimal yang 

dapat ditampung adalah … 

panjang = 5 m 

lebar = 3 m 

tinggi = 2 m 

maka volume balok : 

𝑉 =  𝑝 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡 
𝑉 =  5𝑚 𝑥 3𝑚 𝑥 2𝑚 

𝑉 =  30 𝑚3 

10 

5 

Sebuah aula berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 10 meter, lebar 6 

meter, dan tinggi 5 meter. Dinding 

bagian dalamnya akan dicat dengan 

biaya Rp 70.000,00 per meter persegi. 

Seluruh biaya pengecatan aula adalah 

… 

panjang = 10 m 

lebar = 6 m 

tinggi = 5 m 

maka volume balok : 

𝑉 =  𝑝 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡 
𝑉 =  10𝑚 𝑥 6𝑚 𝑥 5𝑚 

𝑉 =  300 𝑚3 

Karena biaya pengecatan permeter 

persegi adalah Rp. 70.000 maka 

untuk biaya keseluruhan 

pengecatan adalah Rp. 70.000 x 

300 = Rp. 21.000.000 
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6 

Sebuah model kerangka balok terbuat 

dari kawat dengan ukuran panjang 30 

cm, lebar 40 cm, dan tinggi 45 cm. 

Panjang kawat minimal yang 

diperlukan untuk membuat 2 model 

kerangka balok adalah … 

panjang kawat 1 kerangka  

= 4 x (p + l + t) 

= 4 x (30cm + 40cm + 45cm ) 

= 4 x 150cm 

= 460 cm 

 

Jadi, Panjang untuk 2 kerangka 

= 460cm x 2 

=920 cm 
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Kawat sepanjang 12 meter akan dibuat 

kerangka balok yang berukuran 

panjang 27 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 

panjang kawat 1 kerangka  

= 4 x (p + l + t) 

= 4 x (27cm + 21cm + 12cm ) 

= 4 x 60cm 
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12 cm. Paling banyak keragka balok 

yang dapat dibuat adalah … 

= 240 cm 

 

Kerangka balok yang dapat dibuat 

dengan 12 m adalah : 

12 m = 12.000 cm 
12.000

240
= 5𝑐𝑚 
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