
SD MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF 

LATIHAN ULANGAN MATEMATIKA MATERI KELILING 

Untuk belajar di rumah, tidak dikumpulkan! 

1. Keliling persegi di bawah ini adalah …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keliling sebuah persegi 96 cm. Panjang sisi persegi tersebut adalah …. 

3. Keliling persegi panjang di bawah ini adalah …. 

 

 

 

 

4. Pekarangan Pak Dedi berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 21 m dan 

lebarnya 16 m. Keliling pekarangan Pak Dedi adalah …. 

 

Untuk no 5-7 lengkapilah tabel di bawah ini! 

No Panjang sisi persegi Keliling persegi 

5. 28 cm … 

6. … 136 cm 

7. 56 cm … 

 

No 8-10 lengkapilah tabel berikut ini! 

No Panjang persegi panjang Lebar persegi panjang Keliling persegi panjang 

8. 37 cm 24 cm …. 

9. … 22 cm 96 cm 

10. 35 cm … 100  

11.  Keliling bangun datar di bawah ini adalah …. 

 

 

 

 

 

 

47 cm 

26 cm 

18 cm 

8 cm 

14 cm 



12.  Keliling sebuah segitiga siku-siku 30 cm. Alas segitiga tersebut 5 cm dan tingginya 12 

cm. Panjang sisi miring segitiga tersebut adalah …. 

13.  Keliling sebuah segitiga sama sisi 63 cm. Panjang sisi segitiga tersebut adalah …. 

14.  Keliling segitiga sama kaki 56 cm. Panjang sisi terpendek 16 cm. Panjang sisi sama kaki 

segitiga tersebut masing-masing adalah …. 

15. Keliling segitiga sama kaki 28 cm. Panjang sisi sama kakinya masing-masing 11 cm. 

Panjang sisi terpendek segitiga tersebut adalah …. 

16.  Kolam Pak Muhammad berbentuk persegi. Panjang sisi kolam tersebut 12 m. Berapa m 

keliling kolam Pak Muhammad? 

17.  Lapangan di Desa Sukasukses berbentuk persegi panjang. Keliling lapangan tersebut 

46 m dan lebarnya 8 m. Berapa m ukuran panjang lapangan tersebut? 

18. Sebuah segitiga sama sisi memiliki ukuran sisi 28 cm. Berapa cm keliling segitiga 

tersebut? 

19.  Sebuah segitiga siku-siku mempunyai ukuran alas dan tinggi 16 cm dan 30 cm. Keliling 

segitiga tersebut adalah 80 cm. Berapa cm ukuran sisi miring segitiga tersebut? 

 


