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1. Diketahui suatu tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Tentukan luas selimut tabung 

dan luas permukaan tabung tersebut. 

2. Diketahui luas selimut suatu tabung adalah 1.408 cm
2
. Jika jari-jari alasnya 14 cm, tentukan luas 

permukaan tabung tersebut. 

3. Jika luas permukaan tabung di samping adalah 1.406,72 cm
2
, tentukan tinggi tabung tersebut. 

 
 

4. Diketahui jari-jari alas suatu tabung adalah 12 cm. Jika tinggi tabung tersebut 10 cm, tentukan 

volume tabung tersebut.  
5. Diketahui jari-jari suatu tabung adalah 7,5 cm. Tentukan tinggi tabung tersebut jika volumenya 

3.532,5 cm
3
. 

6. Volume sebuah tabung adalah 20.790 cm
3
. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, tentukan panjang 

jari-jari dan luas selimut tabung tersebut. 
7. Jari-jari alas suatu tabung adalah 14 cm. Jika luas permukaannya 3.432 cm2, tentukan volume 

tabung tersebut. 

8. Diketahui jari-jari alas sebuah kerucut adalah 7 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. 
Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. 

9. Jika diameter sebuah kerucut adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, tentukan: 

a. panjang garis pelukis (s), 

b. luas selimut kerucut,  

c. luas permukaan kerucut. 
10. Diketahui luas permukaan suatu kerucut adalah 376,8 dm

2
. Jika jari-jari alasnya 6 dm, tentukan 

panjang garis pelukis kerucut tersebut. 
11. Jika luas selimut suatu kerucut adalah 113,04 cm

2
 dan jari-jarinya 4 cm, tentukan luas permukaan 

kerucut tersebut. 
12. Hitunglah volume suatu kerucut yang memiliki jari-jari 2,5 dm dan tinggi 9 dm. 

13. Jika panjang OA = 30 mm dan TA = 5 cm, hitunglah volume kerucut di bawah ini 

 
14. Diketahui volume kerucut adalah 254,34 cm

3
. Jika jari-jarinya 4,5 cm, tentukan tinggi kerucut 

tersebut. 

15. Diketahui jari-jari suatu kerucut adalah 9 dm. Tentukan volume kerucut tersebut jika luas 

permukaannya 678,24 dm
2
. 

16. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari 7 dm. Tentukan luas permukaan bola tersebut. 
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17. Jika luas permukaan suatu bola 154 cm2, tentukan panjang jari-jari bola tersebut.  

18. Tentukan luas permukaan sebuah bola yang berdiameter 56 mm. 
19. Sebuah bangun berbentuk belahan bola padat memiliki jari-jari 10 cm. Tentukan luas permukaan 

bangun tersebut. 
20. Hitunglah volume bola yang memiliki jari-jari 9 cm. 

21. Hitunglah volume bola di bawah ini. 

 
22. Diketahui volume udara yang dimasukkan ke dalam sebuah bola sepak plastik adalah 4.846,59 

cm
3
. Tentukan panjang jari-jari bola sepak tersebut. 

 

3 dm 


