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Pelajaran mengenai volume 

 

Guru: Menurut kalian, berapa volume tubuh kalian? 

Murid: 28 L. 

Murid: Terlalu kecil. 

 

Guru menulis “Mari belajar tentang volume” di papan tulis. 

 

Guru: Saya dengar Guru Kaneko marah. Beliau bertanggung jawab terhadap manajemen kolam renang 

sekolah dasar. Mengapa Guru Kaneko marah? 

Murid: Mungkin karena penyaring airnya rusak. 

Murid: Apa ini cerita tentang matematika dasar? 

Murid: Guru Kaneko marah karena ada sesuatu yang tertinggal. 

Murid: Karena pinggiran kolamnya basah. 

Murid: Karena kami memakai kolam itu sebelum Guru Kaneko. 

 

Murid-murid menyatakan bermacam-macam hal. Banyak yang tidak berhubungan dengan matematika 

dasar. Setelah beberapa saat, salah seorang murid berkata sebagai berikut: 

 

Murid: Karena air kolam itu berkurang. 

Guru: Betul, menurut kalian seberapa banyak air kolam itu berkurang? 

Murid: 5 cm. 

Murid: 1 cm. 

Murid: 10 cm. 

Guru: Yang saya dengar adalah 6 cm. 

Murid: Terlalu banyak. Karena kolamnya luas. 

Guru: Ume, coba diulangi sekali lagi. 

Murid Ume: Karena kolamnya luas. Jika kolamnya sempit, 6 cm air tidak terlalu banyak. Tetapi jika 

kolamnya luas, 6 cm air itu banyak. 

Guru: Air kolam berkurang sebanyak 6 cm. Apa yang Ume katakan adalah, “volumenya besar karena 

kolamnya luas.” 

Guru: Ukuran kolam sekolah dasar adalah, panjang 25 m, lebar 15 m, dan dalamnya 1 m. 

Murid: Kita harus mengubah m ke cm. 

Guru: Mari kita pecahkan. Ubahlah m menjadi cm. 

 

Setiap murid memecahkan masalah tersebut. Kemudian, dua murid menyatakan jawaban mereka. 

 

Megumi: 25 x 15 x 0.006 = 22.5. Jadi jawabannya adalah 22.5 m
3
. 

Shin: 2500 x 1500 x 6 = 22500000. Jadi jawabannya adalah 22500000 cm
3
 

Guru: Bisakah kalian bayangkan besarnya volume tersebut? 

Murid: Saya ingin mengubahnya jadi L. 

Guru: Boleh, 1 L = 1000 cm
3
. 

Murid: 22500 L. 

Murid: Jumlahnya banyak sekali. 

Murid: Seberapa banyak jumlah itu jika dibandingkan dengan baki makan siang sekolah? 



Sinya: Saya ingin mengubahnya menjadi kilogram. 

Guru: Ya, mari ubah jadi kilogram. 

Murid: 22500 kg. 

Murid: 22.5 ton. 

Kei: Seberapa banyak jumlah itu jika dibandingkan dengan baki makan siang sekolah? 

 

Guru: Volume dari baki adalah 10 L. OK. Kei, berapa volume tubuhmu? 

(Murid-murid telah mengukur volume tubuh masing-masing menggunakan bak mandi dalam pelajaran 

yang dipraktekkan sebelumnya.) 

Kei: Volume saya 50000 cm
3
. 

Guru: Berapa volume akuarium yang ada di kelas ini? 

Murid: Volumenya 141 L. 

Guru: OK. Mari kita coba mengukur volume kolam renang dengan obyek-obyek di sekitar kita. 

Selanjutnya, kita lakukan kerja kelompok. 

 

Murid-murid melakukan kerja kelompok. Kerja kelompok sering dilakukan di Jepang. Berikut adalah 

contoh hasil pemikiran sebuah kelompok: 

 

Kei bervolume 50000 cm
3
. 22500000 ÷ 50000 = 450. Volume air yang hilang adalah sebanyak 450 Kei. 

Volume baki adalah 10 L. 22500000 cm
3
 bisa dijadikan 22500 L. 22500 ÷ 10 = 2250. Volume air yang 

hilang adalah sebanyak 2250 baki. Terdapat 12 kelas di sekolah ini. 2250 ÷ 12 = sekitar 190. Berarti air 

itu sebanyak makanan untuk 190 hari di sekolah ini. 

Volume akuarium adalah 141 L. 22500 ÷ 141 = sekitar 160. Volume air yang hilang adalah sebanyak 

160 akuarium. 

 

Kemudian semua kelompok menyatakan jawaban masing-masing. 

 

Kelompok pertama: Volumenya sebanyak 450 diriku. Volumenya sebanyak 190 hari makan siang 

sekolah. Volumenya sebanyak 160 akuarium. 

 

Kelompok kedua: Volumenya sebanyak 159.5 akuarium. Volumenya sebanya 360 Guru Isono. 

Volumenya sebanyak 563 Taisei. Volumenya sebanyak 643 Shion. Volumenya sebanyak 2813 ember. 

 

Kelompok ketiga: Berat seekor gajah adalah 1 ton. Jumlah airnya adalah 22.5 ton. Maka volumenya 

sebanyak 22 gajah dewasa dan 1 anak gajah. 

 

Ketika itu, salah seorang murid berkata sebagai berikut: 

 

Mako: 22 gajah tidak mungkin bisa masuk ke dalam kolam. 

Murid: 22 gajah tidak bisa masuk, tapi benda seberat 22 gajah bisa. 

Taika: Jika gajah-gajah itu menekuk kakinya, masih mungkin. 

 

Kelompok keempat: Volumenya sebanyak 360 Guru Isono. Volumenya sebanyak 160 akuarium. 

Volumenya sebanyak 600 Renjiro. Volumenya sebanyak 643 Shinya. 

 

Kelompok kelima: Volumenya sebanyak 22500 botol PET. Volumenya sebanyak 4500 truk seberat 5 

ton. (Ini tidak tepat, karena mereka membagi kg dengan ton.) 

 

Kelompok keenam: 22.5 ton ÷ 2 ton = 11.25. Volumenya sebanyak 11 truk seberat 2 ton. 



 

Kelompok ketujuh: (Berat seluruh air dalam kolam) ÷ (Berat air yang hilang) = 375 ÷ 22.5 = 16.6666... 


