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5-2, Terlampir dari Sekolah Dasar Jue, 28 Januari. 2014 

 

 

Pelajaran tentang lingkaran dan pi 

 

 

Guru Isono : Sekarang mari kita saling menyapa. Mari kita mulai. 

Murid: Pelajaran dimulai. Silahkan menunduk. 

Murid: Iya Pak…! 

Guru Isono: Tanggal berapa hari ini? 

Murid: Selasa, 28 Januari 

Guru Isono:  Diameter dan garis keliling lingkaran ( dia menuliskan ke papan tulis) 

Guru Isono: Coba dibacakan hasil dari pengukuran kalian kemarin. Bapak memasukan hasilnya 

kedalam Excel. 

 

(Murid mengukur diameter dan garis keliling lingkaran dari beberapa variasi objek dengan 

menggunakan set penggaris dan busur dari pelajaran sebelumnya.) 

 

Guru Isono: Kelompok mana yang akan membacakan hasil terlebih dahulu? 

Murid: (Angkat tangan). 

Guru Isono: Kalau begitu, kelompok ke lima. 

Murid: Bola, diameter 19 cm, dan keliling lingkaran 62.2cm. 

Tutup lem batangan, diameter 3cm, dan keliling lingkaran 100,7cm. 

Jam, diameter 32cm dan keliling lingkaran 100,7cm 

Pena, diameter 0,7cm dan keliling lingkaran 3,6 cm. 

Tutup dari kotak makan siang, diameter 9,8cm, dan keliling lingkaran 28,5 cm. 

 

Guru Isono: Berikutnya, kelompok kedua. 

Murid: Sekaleng rumput laut, diameter 7,5, dan keliling lingkaran 23cm 

Tutup lem batangan, diameter 2cm dan keliling lingkaran 7cm. 

Segulung pita, diameter 6,5cm dan keliling lingkaran 18,5 cm. 

Pensil, diameter 1cm dan keliling lingkaran 2cm. 

Tisu Toilet, diameter 7,5cm dan keliling lingkaran 24cm. 

Pot tanaman, diameter 31,5 dan keliling lingkaran 98,5cm. 

Tempat pena, diameter 14cm dan keliling lingkaran 43,4 cm. 

Alaram kebakaran, diameter 9cm dan kelilin glingkaran 31,5 

 

Guru Isono: Berikutnya, kelompok kesembilan. 

Murid: Bola tenis, diameter 6cm dan keliling lingkaran 21,5. 

Tutup pensil, diameter 1,2cm dan keliling lingkaran 3,1cm. 

Uang logam dari negara asing diameter 2cm dan keliling lingkaran 10,4cm. 

Tempat obat-obatan, diameter 3,3cm dan keliling lingkaran 10,4cm. 

Tutup botol, diameter 8,8cm dan keliling lingkaran 27cm. 

 

Guru Isono: Berikutnya, kelompok pertama. 

Murid: pena boxy, diameter 1,2cm dan keliling lingkaran 3,1cm. 

Bola senam ritmik, diameter 18cm dan keliling lingkaran 55,92cm. 
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Cetakan kue, diameter 20cm dan keliling lingkaran 62,8cm. 

 

Guru Isono: Berikutnya, kelompok keeenam. 

Murid: Tutup tempat dengan cutton bud, diameter 8cm dan keliling lingkaran 25,8cm. 

Wadah untuk “Omikuji”, dimeter 9cm dan keliling lingkran 29cm. 

Sekaleng teh, diameter 6,8cm dan keliling lingkaran 32,2cm. 

Tutup kaleng selai, diameter 10cm dan keliling lingkaran 32,2cm. 

Kursi bulat, diameter 33,5 dan keliling lingkaran 113,4cm. 

Magnet, diameter 4cm dan keliling lingkaran 13,3cm. 

 

Guru Isono: Kemudian, kelompok kedelapan. 

Murid: botol PET, diameter 6cm dan keliling lingkaran 20,5cm. 

Peluru pistol udara, diameter 2,5cm dan keliling lingkaran 8cm. 

Tutup kaleng, diameter 11cm dan kelliling lingkaran 32cm. 

Tempat makanan dari killifish, diameter 5,9 dan keliling lingkaran 18,6cm. 

Tempat garam, diameter 10,3 dan keliling lingkaran 33,5. 

Tutup lem batangan, diameter 2cm dan keliling lingkaran 6,5cm. 

 

Guru Isono: Berikutnya kelompok ketujuh. 

Murid: Sekaleng teh, diameter 7,5cm dan keliling lingkaran 23,5cm. 

Tutup dari kaleng teh, diameter 7cm dan keliling lingkaran 21,9cm. 

Tutup dari selai stik, diameter 3cm dan keliling lingkaran 9,42cm. 

Wadah plastik, diameter 13,5cm dan keliling lingkaran 49,9cm. 

 

Guru Isono: Berikutnya, terakhir, kelompok ke empat. 

Murid: Tutup kaleng, diameter 10,8cm dan keliling lingkaran 33cm. 

Sekrup kompas, diameter 1,4cm dan keliling lingkarang 4,4cm. 

Uang logam 500 yen, diameter 2,6cm dan keliling lingkaran 8,6cm. 

Selotip, diameter 9,3cm dan keliling lingkaran 30cm. 

Bola basket, diameter 23,3cm dan keliling lingkaran 72,2cm. 

Uang logam 100 yen, diameter 2,2cm dan keliling lingkaran 7cm. 

 

Guru Isono: Selain itu apakah ada yang ingin berkomentar? Iya Ume. 

 

Ume: Silinder kaca, diameter 8,6cm dan keliling lingkaran 22,004cm. 

Murid: Bola dodge, diameter 25cm dan keliling lingkaran 77cm. 

Ryoh: Lubang dari titik pengaman, diameter 0,3cm dan keliling lingkaran 0,942cm. 

Guru Isono: Oh iya? Apakah kalian melihat sesuatu karena kalian mengukur beberapa objek? 

 

Ume: Saya tertarik karena saya telah mengukur objek yang tidak umum. Saya hanya mengukur 

objek yang tidak umum. 

Guru Isono: Apakah ini aktifitas yang berbeda dengan aktifitas matematika untuk SD bagimu? 

Ume: Ya. Walopun demikian, itu menarik. 

Watanabe: Obyek-obyek tersebut  3,14 kali lipat. Walaupun tidak pasti. Obyek-obyek tersebut 

3,14 kali lipat. Namun, beberapa tidak 3,14 kali lipat. Mereka 3 kali lipat. 

Renjiroh: Itu sangat menarik karena saya mengukur tutup dari pasta. Saya ingin mempelajari hal 

ini besok juga. Karena saya akan mengambil object yang keren dari rumah saya besok. Saya 

ingin mengukurnya. 

Sinya: Di dalam lingkaran kecil manapun, pasti ada diameter dan keliling lingkaran. 

Ayumu: Itu sangat menarik karena semuanya mengukur objek yang aneh. 

Taika:Itu sangat menarik karena panjang dari diameter dan keliling lingkaran juga beda jika 

ukuran objeknya berbeda. 
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Guru Isono: Maksudnya apa dengan ukuran sebuah obyek berbeda? 

Shinya: Suatu diameter dan keliling lingkaran dari obyek yang sama bisa jadi berbeda. 

Ume:Panjang dari diameter dan keliling lingkaran dari beberapa obyek yang berbeda bisa 

mendekati. 

Taika: Diameter dan keliling lingkaran dari barang yang sama bisa berbeda. 

Guru Isono: Selain itu, apakah ada yang ingin berkomentar? 

Keiichiroh: Semuanya hebat. Saya ingin belajar bagaimana kalian mengukur beberapa macam 

objek. 

Murid: bagaimana saya dapat mengukur dibawah titik desimal. 

 

Guru Isono: Apakah kau menemukan sesuatu ketika kalian mengukur ini? Sebagai contoh, 

apakah kalian tidak terkejut bahwa keliling lingkaran dari tutup lem batangan adalah 10cm 

walaupun diameternya adalah 3cm. Walaupun diameter bola adalah 19cm namun keliling 

lingkarannya adalah 62,2cm. Walaupun diameternya jam adalah 32cm, keliling lingkarannya 

adalah lebih dari 1m. 

Taika: Jika titik dari keliling lingkaran dari jam ditentukan, jam digulingkan dan panjangnya di 

ukur, akan menjadi lebih dari 1m. 

Guru Isono: Benar. Cobalah. 

(Taika menggulingkan jam di depan papan tulis). 

Guru Isono: Apakah benar. Seperti yang kau katakan. Bapak berfikir keliling lingkarannya 

terlalu panjang. Kalau begitu Watanabe mengatakan “ Obyek-obyek tersebut kira-kira sekitar 3 

kali lipat.” ( Isono menggunakan papan elektronik) Kita dapat mengkalkulasikan secara cepat 

menggunakan spreadsheet. 

 

Guru Isono: (Isono membagi tiap keliling lingkaran dengan diameternya di dalam spreadsheet. 

Harap diperhatikan. Hasilnya adalah 3,26 untuk tutup lem batangan. 

Murid: Pak Guru! Jamnya adalah 3,14. 

Guru Isono: Hasil dari jam sangat tepat. Lima kali lipat dari pena. Ini dapat dikatakan tidak tepat. 

Untuk tutup tempat makan adalah 2,9. 

Murid: Kurang-lebih itu hasilnya. 

Guru Isono: Apakah hasil pengukuran dari tisu toilet benar? 

Murid: Itu hanya nilai kurang-lebihnya juga. 

Guru Isono: Pot Tanaman dan tempat pena. 

Murid: Itu secara garis besar adalah hasil nilai kurang-lebihnya. 

Guru Isono: Tempat obat-obatan? 

Murid: Hasil kurang lebihnya juga. 

Guru Isono: Cetakan kue? 

Murid: Hasilnya 3,14. Bagus! 

Guru Isono: Tutup lem batangan 

Murid: Oh! 3,14. 

Guru Isono: Sekrup jangkar? 

Murid: Oh! Keren! 

Guru Isono: Kaca dari besi 

Murid: 3,14. Oh! 

 

Guru Isono: Apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil tersebut? Watanabe mengatakan beberapa 

waktu yang lalu. Keliling lingkarannya sekitar tiga kali diameternya. 

Murid: Untuk pena adalah lima kali. 

Guru Isono: Itu kurang tepat. Hasil yang tepat adalah.... Di internet, ada beberapa situs tentang 

pi. Di situs ini, sebuah lingkaran di gulingkan di atas penggaris. Jika sebuah diameter adalah 

6cm... 

Murid: Sekitar 18 cm. 
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Guru Isono: sekitar 18,9cm. 

Murid: Jika sebuah diameter adalah 12cm, Mohon dicoba. 

Guru Isono: Ketika diameternya adalah 12cm, maka keliling lingkarannya adalah... 

Murid: 36. 

Murid: Lebih dari 36. 

 

Guru Isono: Kita telah mengkalkulasikan pi menggunakan alat pengukur. Bagaimana kita secara 

matematika dapat mengkalkulasikan pi? Seorang ahli matematika Archimedes di Yunani kuno 

telah memikirkan sedemikian rupa. (Isono menjelaskan menggunakan papan elektronik.) Kita 

menaruh poligon beraturan di dalam dan di luar lingkaran. Kedua poligon beraturan harus 

menyentuh lingkaran. Archimedes mengkalkulasikan pi menggunakan 96 sisi poligon beraturan. 

Pada waktu itu, dikalkulasikan bahwa pi adalah diantara 3,14085 dan 3,1426. Buka n3,14159... 

seperti tertulis dalam buku pelajaran anda. Namun, hal ini menjadi nilai yang sangat hebat untuk 

jaman Yunani kuno. Kalian akan mempelajari mekanisme dari pi di masa depan. Ada perangkat 

lunak komputer yang mengkalkulasi menggunakan n-sisi poligon beraturan. Ketika kami 

mengkalkulasikan 200 sisi poligon beraturan....3,141657263548560. 

Murid: 900 sisi poligon beraturan! 

Murid: Oh! 3,141595843568990. 

Murid: 1000 sisi poligon beraturan! 

Murid: 3,141592653589790. 

Murid: Oh, ini sangat hebat! 

 

Guru Isono: Ada cara lain untuk menghitung pi. Itu adalah cara yang mengkalkulasi rasio dengan 

luas lingkaran. Disebut juga dengan metode Monte Carlo. Itu adalah sebuah bilangan. (Guru 

Isono mempresentasikan graf metode Monte Carlo). Jadi, Pi dari 10 angka atau lebih sangat 

penting untuk kalkulasi untuk membuat satelit luar angkasa “Hayabusa” untuk kembali ke bumi. 

Sangat penting untuk nilai yang lebih akurat daripada 3,14 untuk menghitung hasil tembakan 

olah raga tolak peluru. Banyak nilai dari pi yang digunakan yang lebih akurat dari 3,14. Kalian 

menggunakan 3,14 untuk sementara. Pada kenyataanya, nilainya akan meneruskan secara tak 

terbatas dibawah titik desimal dari pi. Sekarang, mari kita melihat dari apa yang kita pelajari hari 

ini. Apa yang kalian pelajari dari Matematika untuk SD hari ini? Dengan itu saya tutup pelajaran 

hari ini. Silahkan memberi salam. 

 


