
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 103 JAKARTA
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)

Jl. RA Fadillah Komp. Kopassus Cijantung Telp. 8400005, 87781261 Fax. 84000056.
JAKARTA TIMUR

UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar :  Statistik dan Peluang
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1. Sebuah lembaga di lingkungan pendidikan

ingin mengadakan penelitian tentang factor-
faktor yang dapat mendorong minat untuk
menyenangi matematika. Untuk keperluan
tersebut, peneliti hanya mengabil 3 kelas
dari 30 kelas disebuah Sekolah. Sampel
dari keadaan tersebut adalah.........
a. minat                        c.  siswa 3 kelas
b.  matematika               d.  siswa 30 kelas

2. Diketahui data berikut :
14       12       11       13       10       14
11       10       15       12       11       11
Pernyataan dari data tersebut adalah :
( i )    Mean      =  12
( ii )   Modus   =   11
( iii )  Median  =  12

3. Median dari data :  6,  7,  5,  4,  5,  7,  7,  8
adalah.............
a.   6                                 c.   7
b.   6,5                              d.  7,5

4. Diketahui  :

Nilai 4 5 6 7 8 9
Frekuensi 1 4 3 6 5 2

Range dari data tersebut diatas adalah......
a. 2                               c.   6,7
b.   5                               d.   7

5.    Diketahui  :

Nilai 3 4 5 6 7 8
Frekuensi 2 5 3 7 5 4

Median dari data tersebut adalah :
a. 5                               c.   6
b.   5,77                          d.  6,5

6. Nilai rata-rata Matematika dari 9 orang
siswa adalah 6,98, sedangkan niali rata-rata
6 orang siswa adalah 6,23. Jika nilai
mereka digabungkan maka nilai rata-
ratanya menjadi......
a.   6,57                         c.    6,75
b.   6,68                         d.    6,86

7.    Diketahui data sebagai berikut :
6,    7,    8,    8,    5,    5,    5, 6.
Rata-rata data tersebut adalah........

a.    5,00                       c.     6,25
b.    6,00                       d.     6,50

8.   Rata-rata berat badan pada suatu kelompok
siswa yang terdiri dari 15 orang adalah
39 kg. Setelah anggota kelompok
bertambah satu orang, rata-rata berat badan
menjadi 38,5 kg. Berat badan siswa yang
masuk terakhir dalam kelompok itu
adalah........
a.   31 kg                     c.    38 kg
b.   35 kg                     d.    39 kg

9.    Perhatikan table berikut :

Data 5 6 7 8 9
Frekuensi 4 8 14 12 2

Modus dari data dalam table di atas
adalah............
a.   8,0                        c.    7,0
b.   7,5                        d.    6,5

10.  Perhatikan diagram berikut:

7 •
6 •
5 •
4 •
3 •
2 •
1 •

•      •      •      •      •      •
5     6      7     8 9

Nilai
Nilai rata-rata dari data tersebut adalah.....
a.    6,81                       c.    7,58
b.    7,18                       d.    8,29

11.  Perhatikan diagram berikut!

I.    Paskibra
I II

130 II.  Pramuka
•

III 80 III. Musik
IV

IV. Drama
Diagram di atas menyatakan kegiatan yang
diikuti siswa di suatu sekolah.
Jika banyaknya siswa yang mengikuti
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kegiatan musik adalah 24 orang, maka
jumlah siswa yang mengikuti kegiatan
Pramuka adalah..........orang.
a.   32                        c.   52
b.   36                        d.  58

12. Diketahui data sebagai berikut :
15,    14,    12,    16,    9,    13,    18.
Jangkauan kuartil dari data tersebut
adalah.........
a.   4                         c.    2
b.   3                         d.    1

13. Jika sebuah dadu dilempar undi maka
peluang muncul mata dadu bilangan prima
adalah.............
a.                               c.

b                               d.

14.  Tiga mata uang logam dilempar undi.
Peluang muncul paling sedikit satu angka
adalah..........
a.                              c.

b.                              d.

15.  Dalam sebuah kantong terdapat 2 bola
merah, 3 bola hijau dan 5 bola kuning.
Jika sebuah bola diambil secara acak,
maka peluang terambil bola berwarna
hijau adalah.........
a.                                c.

b.                               d.

16.  Perhatikan gambar!

A C
B

Gambar diatas menunjukan kota A, kota B
dan kota C yang dihubungkan oleh jalan.
Banyak cara perjalanan dari kota A ke
kota  C adalah..............
a.   2                          c.    5
b.   3                          d.    6

17.  Frekuensi harapan muncul mata dadu 5 pada
pelemparan sebuah dadu sebanyak 150 kali
adalah.........
a.   25 kali c.   125 kali
b.   30 kali                     d.  145 kali

18.  Lempar undi sebuah mata uang logam
sebanyak 200 kali. Dalam lempar undi
tersebut sisi angka muncul 35 kali.
Frekeunsi relatip munculnya sisi
adalah........

a. c.

b.                                 d.

19.  Dari 25 orang siswa terdapat 13 siswa
gemar IPA, 8 siswa gemar bahasa dan
10 siswa tidak gemar keduanya. Jika satu
siswa dipilih secara acak, maka peluang
terpilihnya siswa yang gemar bahasa dan
IPA adalah.........
a.   0,24                       c.    0,30
b. 0,25                       d.    0,84

20. Perhatikan gambar!
D        8 cm              C

6 cm

F
2cm

B                  A

Pada gambar diatas keliling ∆ABF
adalah.......
a. 7,2 cm                   c.    7,6 cm
b. 7,5 cm d.    8 cm

21. Perhatikan gambar!
A       2 cm      B

E                                       F

D                10 cm                    C

Jika  AE  :  ED  =  5  :  3 , maka panjang EF
adalah............
a. 6 cm                     c.    7,5 cm
b. 7 cm                     d.    8 cm

22.  Seorang anak yang berdiri pada jarak 2
meter dari tiang lampu memiliki bayangan
oleh sinar lampu 3 meter. Jika tinggi anak
itu 1,8 meter, maka tinggi tiang lampu
adalah........
a. 2,5 meter              c.    3 meter
b. 2,7 meter              d.    3,2 meter

23. Perhatikan gambar!
C

20cm
13cm      12cm

A                  D               B

Panjang AD pada gambar diatas adalah....

1
6

1
2

1
3

2
3

3
8

3
4

1
2

7
8

1
10

1
3

3
10

3
7

7
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a. 16 cm                     c.     11 cm
b. 12 cm                     d.     9 cm

24.  Panjang jari-jari alas kerucut adalah 5 cm
dan panjang garis pelukisnya adalah 13 cm.
Volume kerucut tersebut adalah...........
a. 100π cm³                c.     110π cm³
b. 105π cm³ d.     120π cm³

25.  Alas limas berbentuk persegi dengan
panjang sisi 12 cm. Sedangkan tinggi limas
8 cm. Luas seluruh sisi limas adalah............
a. 240 cm²                  c.    468 cm²
b. 384 cm²                  d.    624 cm²

26.  Sebuah balok  mempunyai luas alas 48 cm²,
Luas sisi samping 30 cm², dan luas sisi
depan 40 cm². Volume balok itu
adalah........
a.   224 cm³                  c.    268 cm³
b.   240 cm³                  d. 360 cm³

27.  Perhatikan gambar!
H                         G

P
E                          F         8 cm

D C

12 cm

A        12 cm       B

Luas sisi limas pada gambar diatas
adalah...........
a. 288 cm²               c.    432 cm²
b. 384 cm²               d.    576 cm²

28.  Tabel berikut ini menunjukan data niali
ulangan matematika dari sekolompok
siswa.

Nilai Frekuensi
4
5
6
7
8

4
2
6
5
3

Banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih
dari nilai rata-rata adalah..........
a. 3 orang                c.    8 orang
b. 5 orang                d.   14 orang

29.  Sebuah tempat air berbentuk tabung dengan
panjang diameter 70 cm dan tinggi 1,5 m.
Sebuah pompa air dapat mengisi tempat air
itu dengan debit (kecepatan) 30 liter tiap
menit. Waktu yang diperlukan pompa air
untuk mengisi tempat air sampai penuh
adalah............
a. 19 menit 45 detik
b. 19 menit 15 detik
c. 18 menit 25 detik
d. 18 menit 15 detik

30.  Sebuah foto diletakan pada sebuah bingkai
yang berukuran 100 cm  x  60 cm. Bagian
atas, kiri dan kanan bingkai tersisa 7 cm.
Bagian bawah bingkai yang tidak tertutup
oleh foto adalah............ (nilai terdekat)
a. 14 cm                    c.    18 cm
b. 16 cm d.    20 cm

Selamat Menngerjakan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 103 JAKARTA
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)

Jl. RA Fadillah Komp. Kopassus Cijantung Telp. 8400005, 87781261 Fax. 84000056.
JAKARTA TIMUR

UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Kesebangunan
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1.   Bangun-bangun berikut yang pasti

sebangun adalah……….
a.  dua buah persegi panjang
b.  dua buah jajargenjang
c.  dua buah segitiga siku-siku
d.  dua buah segitiga sama sisi

2.   Selembar karton berukuran 30 cm x 40
cm dijadikan bingkai foto. Sebelah kiri,
kanan, dan atas foto masih ada sisa
karton selebar 3 cm. Bila foto dan karton
sebangun, maka lebar karton bagian
bawah foto yang tidak tertutupi
adalah……..
a.  8 cm                        c.  5 cm
b.  6 cm                        d.  4 cm

3.   Sebuah pesawat udara panjangnya 24 m
dan panjang sayapnya 32 m. Pada model
berskala panjang sayapnya 8 cm,
panjang model badan pesawat udara
tersebut adalah……..
a.  18 cm c.  8 cm
b.  15 cm                      d.  6 cm

4.   Sebuah tiang bendera dengan tinggi 3 m
mempunyai panjang bayangan 1,8 m.
Bila sebuah pohon mempunyai panjang
bayangan 2,1 m, maka tinggi pohon itu
adalah……..
a.  3,2 m                        c.  3,5 m
b.  3,4 m                        d.  3,6 m

5.   Dalam ΔABC diketahui AB = 15 cm,
BC = 9 cm dan AC = 12 cm. Sedangkan
dalam ΔPQR diketahui PQ =  6 cm,
QR = 8 cm dan PR = 10 cm. Pasangan
sudut yang sama besar dari ΔABC dan
ΔPQR adalah…..
a. A = R, B = P, C = Q
b. A = R, B = Q, C = P
c. A = P, B = R, C = Q
d. A = Q, B = P, C = R

6.  Diketahui sebuah kolam berbentuk
lingkaran. Pada denah berskala 1 : 200,
kolam itu digambar dengan diameter
4 cm. Jika  = 3,14 maka luas tanah yang
digunakan untuk kolam adalah……
a.  12,56 m²                  c.  50,24 m²
b.  25,12 m²                  d.  200,96 m²

7.  Perhatikan gambar berikut!
D

4 cm    E

A    5 cm  B               7 cm                     C

Panjang EC pada gambar diatas
adalah……..
a.  6,2 cm                    c.  5,6 cm
b.  5,2 cm                    d.  5 cm

8.  Perhatikan gambar!
P

A

3cm                      4,5 cm

B      4cm       C    Q                              R

Jika ΔABC dan ΔPQR adalah dua
segitiga yang sebangun, maka panjang
PR adalah………
a.  6 cm                    c.  8,5 cm
b.  7,5                       d.  9 cm

9.   Pada gambar berikut ini, diketahui
AD : DB = 2 : 1 dan panjang DE = 6 cm.
Maka panjang BC adalah………..

A a.  12 cm
b.  10,5 cm
c.  9 cm
d.  8 cm

D E

B                                    C

10   Perhatikan gambar!
B                              Q

A                    C    P                            R

D
S

Jika layang-layang ABCD sebangun



dengan layang-layang PQRS , besar
BAD =105º dan ABC = 91º , maka
besar sudut PSQ adalah………
a.  78º c.  59º
b.  61º                          d.  29,5º

11.  Perhatikan gambar!
A                      B

3cm
F

Jika ABCD sebuah persegi, maka
keliling ΔCEF adalah…….
a.  5 cm                       c.  3 cm
b.  4 cm                       d.  2 cm

12.  Perhatikan gambar!
D

C
9 cm

A B         8 cm             E

ABCD sebuah segi empat dengan
BAD dan BCD saling berpelurus.
Perpanjangan AB dan DC berpotongan
di E.
Jika BE = 8 cm , CE = 9 cm dan
ED = 16 m, maka panjang AB
adalah…… …..
a.  9 cm                      c.  11 cm
b.  10 cm                    d.  12 cm

13. Perhatikan gambar!
C

D                     E

A                F                         B

Pada gambar diatas AFED sebuah
jajargenjang dengan BC = 16,5 cm,
CD = 4 cm dan CE = 6 cm, maka
panjang AC = ……
a.  10 cm                      c.  12,5 cm
b.  11 cm                      d.  13 cm

14.  Perhatikan gambar!

12cm

5cm
Keliling segitiga yang diarsir pada
gambar diatas adalah…….
a.  16 cm                      c.   20 cm

b. 18 cm                     d.   24 cm

15. Perhatikan gambar!
D      2cm    C

5 cm
E                                    F

3 cm

A               10 cm                  B

Dengan memperhatikan gambar diatas,
maka panjang EF adalah………
a. 6 cm                      c.  7,5 cm
b. 7 cm                      d.  8 cm

16.  Perhatikan gambar!
C                 D

E

A                 B

Jika panjang AB = CD = 8 cm dan
AD = 20 cm, maka panjang BC
adalah……..
a. 12 cm                  c.  15 cm
b. 13 cm                  d.  16 cm

17.  Seorang anak berdiri pada jarak 2 meter
dari tiang lampu memiliki bayangan
oleh sinar lampu sepanjang 3 meter.
Jika tinggi anak itu 1,8 meter, maka
tinggi tiang lampu adalah………
a. 2,5 meter               c.  3 meter
b. 2,7 meter               d.  3,2 meter

18.  Sebuah pohon memepunyai bayangan
sepanjang 15 meter di atas tanah
mendatar, sedangkan sebuah tiang yang
tingginya 5,2 meter memiliki bayangan
6,5 meter. Tinggi pohon sebenarnya
adalah………
a. 10 meter                c.  11,2 meter
b. 10,5 meter            d.   12 meter

19.  Perhatikan gambar!
P

T

S

Q                              R
Jika RS merupakan garis bagi, sehingga
QRS = TRS. Panjang sisi yang
sama panjang adalah………
a. QS = ST  dan  PT = QR

4cm



b. QS = ST  dan  QR = RT
c. PS = RS  dan  RT = PT
d. PS = RS  dan  QR = PT

20.  Perhatikan gambar!
C

H
F

 \


A            B                      E              G

Jika ACB = EBF = GEH dan
ABC = BEF = GHE serta
AB = 12 cm, EG = 16 cm, maka
panjang BF = ……..
a. 12 cm c.  20 cm
b. 16 cm                    d.  28 cm

21.  Sebuah karton berukuran 40 cm x 60 cm
di dalamnya di letakan sebuah foto.
Di sebalah kiri, kanan dan atas foto
masih tersisa 6 cm. Jika karton dan foto
sebangun maka lebar karton di sebelah
bawah foto adalah……..
a. 12 cm                 c.  9 cm
b. 10 cm                 d.  8 cm

22.  Perhatikan gambar!
D

17cm
E          25cm

25cm     7cm
74

A        24cm          B            C
Pada gambar diatas besar BAE dan
panjang BC adalah…………
a. 16 dan 7 cm      c.  74 dan 7 cm
b. 16 dan 24 cm    d.  74 dan 24 cm

23.  Diketahui unsur-unsur berikut :
( i )     sisi, sudut, sisi
( ii )    sisi, sisi, sisi
( iii )   sudut, sisi, sudut
( iv )   sudut, sisi, sisi
Dari ke-4 pernyataan tersebut yang
tidak memenuhi syarat dua segitiga
kongruen adalah……..
a. ( i ) c.  ( iii )
b.. ( ii )                   d.  ( iv )

24.  Diberikan beberapa ukuran berikut :
( i )    12 cm, 7 cm, 5 cm
( ii )   10 cm, 17 cm, 8 cm
( iii )  15 cm, 8 cm, 6 cm
( iv )  7 cm, 13 cm, 7 cm
Dari ke-4 ukuran tersebut yang dapat
membentuk segitiga adalah……..
a. ( i )  dan  ( ii )
b. ( i )  dan  ( iii )
c. ( ii )  dan  ( iii )
d. ( ii )  dan  ( iv )

25. KLM dengan K = 38 dan L = 62
sebangun dengan ABC dengan
besar……
a. A = 38 dan B = 80
b. B = 62 dan C = 80
c. A = 80 dan C = 38
d. B = 38 dan C = 62

26.  Perhatikan gambar!
D

A  140 C

B
Jika belah ketupat PQRS sebangun
dengan belah ketupat ABCD, maka
besar R adalah………
a. 120 c.  220
b. 140 d.  280

27. Perhatikan gambar!
D

C

O
B

A

Jika AOD sebangun dengan BOC,
perbandingan BC : AD = 2 : 3 dan
panjang OC = 16 cm, maka panjang
OA = ………
a. 18 cm                  c.   32 cm
b. 24 cm                  d.   40 cm

28.  Perhatikan gambar!
D                                      C



 


A                                        B
Pada gambar di atas ABC  BAD,
karena memenuhi syarat……….
a. Sisi, sisi, sisi
b. Sudut, sisi, sudut
c. Sisi, sudut, sisi
d. Sisi, sisi, sudut

29.  Perhatikan gambar!
A                    B         Diketahui :

OE = OF
O                         EG = HF

C                     D          AB // EF

E    G                H      F
Banyaknya pasangan segitiga yang
kongruen adalah……….
a. 3 pasang            c.  5 pasang
b. 4 pasang            d.  6 pasang

Selamat  Mengerjakan



30.  Perhatikan gambar!
A                                    B

30

60 30
D               E                 C
Pada gambar di atas AE = EC dan
AB = 10 cm. Maka Panjang BC
adalah………..
a. 4 cm                 c.  6 cm
c. 5 cm                 d.  7 cm



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 103 JAKARTA
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)

Jl. RA Fadillah Komp. Kopassus Cijantung Telp. 8400005, 87781261 Fax. 84000056.
JAKARTA TIMUR

UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Kesebangunan
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1.   Diketahui :

(i)     Perbandingan sisi-sisi yang
bersesuaian adalah senilai.

(ii)    Perbandingan sisi-sisi yang
bersesuaian adalah 1 : 1

(iii)   Sudut-sudut yang bersesuaian
mempunyai perbandingan yang
sama

(iv)   Sudut-sudut yang bersesuaian
adalah sama besar

Dari pernyataan-pernyataan  tersebut
yang merupakan syarat kekongruenan
adalah………
a.  (i)  dan  (iii)             c.  (ii)  dan  (iii)
b.  (i)  dan  (iv)             d.  (ii)  dan  (iv)

2.   Pernyataan berikut ini pasti
Sebangun,  kecuali………
a.   Dua buah segi lima beraturan
b.   Dua buah segitiga sama kaki
c.   Dua buah persegi
d.   Dua buah lingkaran

3.   Diketahui sebuah segitiga siku-siku
dengan panjang sisi 12 cm, 16 cm
dan 20 cm akan sebangun dengan
segitiga siku-siku yang berukuran…….
a.   4 cm, 8 cm dan 10 cm
b.   6 cm, 12 cm dan 20 cm
c.   6 cm, 8 cm dan 10 cm
d.   8 cm, 12 cm dan 18 cm

4.   Diketahui :
(i) 7 cm, 5 cm dan 12 cm.
(ii)   8 cm, 6 cm dan 13 cm.
(iii)  9 cm, 7 cm dan 17 cm
(iv)  6 cm, 9 cm dan 12 cm.

Dari ukuran-ukuran tersebut di atas yang
dapat membentuk segitiga adalah………
a.   (i)  dan (ii)           c.  (ii)  dan  (iii)
b.   (i)  dan  (iii)          d.  (ii)  dan  (iv)

5.   Sebuah denah  dari sebuah taman
kota yang berbentuk lingkaran
mempunyai skala  1 : 300. Jika jari-jari
taman pada denah adalah 14 cm dengan
 = 3,14, maka keliling taman kota
sebenarnya adalah……..
a.  26,376 m              c.  2637,6 m
b.  263, 76 m             d.  26376 m

6.   Jarak dua kota pada suatu peta adalah
6 cm, sedangkan jarak sebenarnya
36 km.  Skala peta tersebut adalah
………….
a.   1 : 6.000.000       c.  1 : 660.000
b.   1 : 166.000          d.  1 : 600.000

7.   Sebuah foto berukuran 2 cm x 3 cm.
Foto tersebut diperbesar, sehingga sisi
yang panjang berukuran 27 cm. Luas
foto tersebut setelah diperbesar
adalah………
a.  54 cm²                   c.  405 cm²
b. 162 cm²                  d.  486 cm²

8.  Perhatikan gambar

Panjang AD = CE , BCE  ABD.
Persyaratan yang tepat untuk dua
segitiga yang sama dan sebangun di atas
adalah………..
a.  sisi, sisi, sisi        c.  sisi, sudut, sudut
b.  sisi, sudut, sisi    d.  sisi, sisi, sudut

9. Sebuah tiang bendera mempunyai
panjang bayangan 5 meter. Dan sebuah
pohon mempunyai panjang bayangan
20 meter. Jika tinggi tiang bendera
adalah 4 meter, maka tinggi pohon
adalah……
a.  12 meter                c.  18 meter
b.  16 meter                d.  24 meter

10. Sebuah foto diletakkan pada selembar
karton berukuran 40 cm x 50 cm.
Di sebelah kiri dan kanan foto masih
terdapat karton selebar 4 cm. Di sebelah
bawah foto masih terdapat karton
selebar 7 cm. Jika foto dan karton
sebangun, maka lebar karton di sebelah
atas foto yang tidak tertutup adalah…..
a.  7 cm                      c.  5 cm

C

D

O

A           E                             B



b.  6 cm                      d.  3 cm

11.  Dalam ABC dan PQR, besar
A = 60 , B = 75, P = 75 dan
R = 45. Perbandingan sisi-sisi yang
bersesuaian adalah ……….

.

12. Diketahui ABC dan PQR berikut.

Jika ABC  PQR, maka yang benar
adalah………
a.  AB = PQ, BC = QR, AC = PR
b.  AB = PR, BC = PQ, AC = QR
c.  PR = AB, QR = BC, AC = RQ
d.  PQ = BC, PR = AB, QR = BA

13. Perhatikan gambar!

Besar A pada gambar di atas
adalah………………
a.   60 c.   40
b.   50 d.   30

14. Perhatikan gambar!

Pada gambar di atas banyaknya

pasangan segitiga yang sama dan
sebangun adalah………
a.  3 pasang                c.  5 pasang
b.  4 pasang                d.  6 pasang

15. Perhatikan gambar!

Jika BD = 3 cm, AD = 2 cm, dan
AC = 10 cm, maka DE = ………..
a. 4 cm c. 6 cm
b.   5cm                     d.   7 cm

16. Perhatikan gambar!

Jika ST = 2 cm, PS = 6 cm, SR = 8 cm,
PQ = 17 cm, dan PQ  TU  SR.
Maka panjang TU = ……….
a.  8,3 cm                    c.  12,5 cm
b.  11 cm                    d.  14 cm

17. Perhatikan gambar!
S

R

15 cm                                10 cm
O

Q

P
Jika panjang QS = 30 cm, maka panjang
OQ = ……..
a.  10 cm                      c.  16 cm
b.  12 cm                      d.  18 cm

18. Perhatikan gambar!
A

E

D

B                                      C
Panjang AB = BC = 10 cm, garis CD
merupakan garis bagi sudut .
Panjang BD = …………
a.  82 – 8 c.  102 – 10
b.  8 - 82                    d.  10 - 102

19. Diketahui ABC siku-siku di A dan
PQR siku-siku di Q.
Diketahui panjang AC = 12 cm,
BC = 13 cm, dan QR= 24 cm.
Jika B = P , maka luas PQR

a.  AB       AC       BC
=          =

PR       QR       PQ

b.  AB       AC       BC
=          =

PR       QR       QR

c.  AB        AC       BC
=          =

PQ        QR       PR

d.  AB        AC      BC
=          =

QR       PR       PQ

R
B 

 P 

C
α

Q
A

A                  B

O

50
D C

A

B


E D


C

F

A
D

C       E B
C         E                         B

S                       R

T                                U

P                                              Q



adalah………
a.   60 cm²                   c.  180 cm²
b.  120 cm²                  d.  240 cm²

20. Perhatikan gambar!
A

O

C D                         B

Jika BC = 40 cm, AC = 25, OA = ⅓ OD
dan BD = CD, maka panjang OA = …..
a.  3,25                     c.  11,75
b.  3,75                     d.  11,25

21. Perhatikan gambar!
D       8 cm           C

6 cm

F
2 cm

B            A
Keliling ABF pada gambar di atas
adalah……
a.  7,2 cm                 c.  7,6 cm
b.  7,5 cm                 d.  8,0 cm

22. Perhatikan gambar!
C

6 cm
E
 9 cm


A                     D     7,5 cm       B

Berdasarkan gambar di atas, panjang
AD adalah……..
a.  9 cm                     c.  10 cm
b.  9,5 cm                  d.  10,5 cm

23. Perhatikan gambar!
C

E
D

A                   F                           B

Jika CD = 4 cm, CE = 6 cm, dan
BE = 10,5 cm, maka panjang AC
adalah………
a.  10 cm                  c.  12,5 cm
b.  11 cm d.  13 cm

24. Perhatikan gambar!
D

E         F
A                                           B

C
Jika panjang DE = BC = 12 cm,
DF = 13 cm, dan AC = 25,5 cm.
Panjang AE = ……………
a.  12,5 cm                   c.  13,5 cm
b.  13 cm                      d.  15 cm

25. Perhatikan gambar!
C

D



A                 B                                 E

Jika  AB  =  BD,  BE  =  16 cm,
CD  = ⅓ BD , maka panjang AC
adalah…….
a.  12 cm                  c.  20 cm
b.  15 cm                  d.  25 cm



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 103 JAKARTA
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)

Jl. RA Fadillah Komp. Kopassus Cijantung Telp. 8400005, 87781261 Fax. 84000056.
JAKARTA TIMUR

UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Bangun Ruang Sisi Lengkung
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1. Bangun-bangun ruang berikut yang

hanya mempunyai satu sisi adalah…...
a. limas                  c.   kerucut
b. tabung                d.  bola

2.    Banyaknya rusuk sebuah prisma tegak
yang alasnya segilima beraturan
adalah.......
a.   10                        c.    15
b.   12                        d.    18

3.    Disediakan kawat sepanjang 24 m, akan
dibuat sebuah kerangka balok yang
berukuran 15 cm x 12 cm x 13 cm.
Banyak kerangka balok yang dapat
dibuat adalah.............buah.
a.   10                        c.   15
b. 12                        d.   25

4.    Perhatikan gambar!
A                        B

D                          C
12 cm

E F

3 cm
H        4 cm       G

Dari gambar tersebut , panjang AG
adalah........
a.  13 cm                  c.  16 cm
b.  15 cm                  d.  19 cm

5.    Di antara rangkaian  persegi berikut ,
yang merupakan jarring-jaring kubus
adalah.......
a.                            c.

b. d.

6.    Panjang diagonal ruang  sebuah balok
yang berukuran 24 cm x 8 cm x 6 cm
adalah..........
a.   39 cm                  c.  30 cm
b.   34 cm                  d.  26 cm

7.  Sebuah aquarium dengan panjang 60 cm
dan lebar 40 cm berisi air sebanyak 144
liter. Apabila permukaan air diturunkan
15 cm, maka volume air yang masih
tingal dalam aquarium adalah..........
a.   98 liter              c.   106 liter
b.   104 liter            d.   108 liter

8.    Perhatikan gambar!
A

O

B

Pada gambar di atas AOB = 100,
jari-jari 10 cm, dan π = 3,14.
Luas juring AOB adalah........
a.   77 cm²               c.   87 cm²
b.   77,22 cm²         d.   87,22 cm²

9.    Perhatikan gambar!

18 cm

14 cm

Pada gambar di atas , volume tabung di
luar kerucut adalah...........
a. 2.772 cm²            c.  1.848 cm²
b.   2.156 cm² d.   924 cm²

10. Perhatikan gambar!
A                 B          gambar sebuah

sector AOB
dengan jari-jari

O                     15 cm. Jika suddut
pusat  sector 216,
maka tingi kerucut
yang terjadi

adalah............
a.  8 cm                    c.  10 cm
b.  9 cm d.  12 cm



11.  Perhatikan gambar!

14 cm

14 cm
Jika setiap kulit bola menyinggung sisi
tabung , maka perbandingan  volume
tabung dan volume bola adalah............
a.   3  :  4              c.   2  :  3
b.   4  :  3              d.   3  :  2

12.  Perhatikan gambar!

2 cm

3 cm
Gambar di atas adalah setengah bola
yang diatasnya sebuah kerucut.
Alas kerucut berimpit dengan belahan
bola. Jika π = 3,14 maka luas
permukaan bangun tersebut adalah.......
a.   21,195 cm²         c.   31,793 cm²
b.   25,905 cm²         d.   32,970 cm²

13.  Sebuah aquarium dengan panjang 60 cm
dan lebar 40 cm berisi air sebanyak 144
liter. Apabila permukaan air diturunkan
15 cm, maka volume air yang masih
tingal dalam aquarium adalah..........
a.   98 liter              c.   106 liter
b.   104 liter            d.   108 liter

14.  Sebuah kolam renang yang berukuran
panjang 20 m, lebar 10 m dan rata-rata
kedalaman 1,75 m. Kolam tersebut diisi
air dengan menggunakan 8 pompa yang
setiap pompa memiliki kapasitas 250
liter per menit. Waktu yang diperlukan
untuk mengisi kolan tersebut sampai
penuh adalah........
a.   2 jam 40 menit
b.   2 jam 45 menit
c.   2 jam 50 menit
d.   2 jam 55 menit

15.  Luas selimut kerucut 816,4 cm² dan
panjang garis pelukisnya 26 cm.
Volume kerucut tersebut dengan
π = 3,14 adalah...............
a.   2.512 cm³           c.   7.536 cm³
b.   2.721 cm³           d.   8.164 cm³

16.  Luas permukaan sebuah bola adalah
803,84 cm². Volume bola itu dengan
π = 3,14 adalah..........

a.   2143,57 cm³       c.   2314,57 cm³
b.   2143,67 cm³       d.  2341,67 cm³

17.  Suatu kerucut dengan keliling alasnya
37,68 cm dan panjang garis pelukis
10 cm. Volum kerucut itu adalah........
a.   804,32 cm³          c.   904,32 cm³
b.   840,23 cm³          d.   940,23 cm³

18.  Perhatikan gambar!

Kedua tabung tersebut mempunyai
diameter alas yang sama yaitu d cm.
Luas selimut tabung pertama  S1 dan
luas selimut tabung  kedua  S2
mempunyai perbandingan    S2  :   S1  =
3  :  2 . Perbandingan tinggi tabung itu
t1  :  t2  adalah.........
a.   2  :  3                   c.   2  :  5
b.   3  : 2                   d.   3  :  5

19.  Dalam kegiatan Orientasi Siswa Baru,
setiap siswa diwajibkan membuat topi
dari kertas karton yang berbentuk
kerucut, dengan ketentuan keliling alas
110 cm dan panjang garis pelukisnya
25 cm. Jika π = 3,14 maka luas bahan
yang diperlukan untuk membuat topi
tersebut adalah...........
a.   1357 cm²             c.   1475 cm²
b.   1375 cm²             d.   1574 cm²

20.  Perhatikan gambar!

42cm

21cm

24cm

12cm
Volume potongan kerucut tersebut di
atas adalah................
a.   1564 cm³             c.   5544 cm³
b.   1664 cm³             d.   5644 cm³

21.  Perhatikan gambar!

6 m
4 m

4 m



Benda tersebut di atas akan dibuat dari
bahan seng. Jika setiap  1 m² seng
harganya Rp.20.000,00, maka biaya
seluruhnya adalah........
a.  Rp.1.954.200,00
b.  Rp.1.854.200,00
c.  Rp.1.610.200,00
d.  Rp.1.400.000,00

22.  Perhatikan gambar!

80 cm

42 cm
Benda tersebut di atas akan diisi air ⅞
bagian. Banyaknya air yang dapat
termuat ke dalamnya  adalah..............
a.  89,75 liter            c.  110,88 liter
b.  97,02 liter            d.  112,25 liter

23.  Perhatikan gambar!

h

42cm

28cm
Sebuah mangkuk berbentuk setengah
bola dan tabung seperti pada gambar di
atas. Jika volume mangkuk sepertiga
dari volume tabung, maka nilai  h
adalah........
a.   87,25 cm               c.   94,50 cm
b.   89,50 cm               d.   95,25 cm

24.  Seorang perternak sapi ingin membuat
tempat penampungan air dari beton
berbentuk tabung yang dapat
menampung air 4019,2 liter.
Jika tinggi tabung 200 cm,  maka
diameternya adalah............
a.   200 cm                    c.   160 cm
b.   180 cm                    d.   140 cm

25.  Sebuah tabung terbuka terbuat dari seng
dengnan jari-jari alasnya 14 cm, dan
tinggi 20 cm. Luas seng yang
diperlukan untuk membuat tabung itu
adalah.........
a.  1232 cm²                c.   1760 cm²
b.  1496 cm²                d.   2992 cm²

26.  Sebuah pabrik akan memproduksi 250
buah bola pingpong. Bola tersebut
berdiameter 4 cm ( π = 3,14 ) dan
memerlukan biaya  produksi sebesar
Rp.18.840.000,00. Harga bahan bola

pingpong tersebut per cm² nya
adalah.....
a.   Rp.1.000,00        c.   Rp.2.000,00
b.   Rp.1.500,00        d.  Rp.2.500,00
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UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Bangun Ruang Sisi Lengkung
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1.    Banyaknya rusuk pada prisma segitiga

adalah...........
a.   3                           c.    9
b.   6                           d.    12

2.    Banyaknya sisi pada limas segi empat
adalah..........
a.    4                          c. 6
b.    5                          d.  8

3.    Bangun ruang berikut yang tidak
mempunyai titik sudut adalah..........
a.    kerucut                c.   tabung
b.    bola                     d.   limas

4.    Luas juring lingkaran yang mempunyai
sudut pusat 80 dan panjang jari-jari 14
cm adalah..........
a.   126,89 cm²          c.   136,89 cm²
b.   128,86 cm²          d.   138,86 cm²

5.    Panjang busur lingkaran  yang
mempunyai sudut pusat 120 dan
berdiameter 20 cm  adalah........
a.   19,93 cm              c.   21,93 cm
b.   20,93 cm              d.  22,93 cm

6.    Sebuah tabung terbuka terbuat dari seng
berjari-jari alas 14 cm dan tinggi
tabung 20 cm. Luas seng yang
diperlukan untuk membuat tabung
tersebut adalah.............
a.    1.232 cm²           c.   1.760 cm²
b.    1.496 cm²           d.   2.992 cm²

7.    Sebuah tangki berbentuk tabung
tertutup mempunyai volume 2.156 cm³.
Jika panjang tangki 14 cm, maka luas
permukaan tangki tersebut adalah..........
a.    4.312 cm²           c.   924 cm²
b.    3.696 cm²           d.   776 cm²

8.    Sekelompok siswa diberi tugas
membuat satu model sebuah kerucut
dari karton. Panjang garis pelukisnya
12 cm, jari-jarinya 6 cm dan π = 3,14.
Jika karton yang tersedia 400 cm²,
maka sisa karton yang tidak terpakai
adalah..........
a.   60,88 cm²           c.   339,12 cm²
b.   63,50 cm²           d.   400 cm²

9      Luas permukaan bola yang berdiameter
21 cm adalah..........
a.    264 cm²             c.   1.386 cm²
b.    462 cm²             d.   4.814 cm²

10.  Sebuah kerucut memiliki tinggi 30 cm
dan keliling alasnya 66 cm. Volume
kerucut tersebut adalah...........
a.   13.860 cm³         c.   6.930 cm³
b.   10.395 cm³        d.   3.465 cm³

11.  Sebuah benda padat berbentuk setengah
bola dengan diameter 20 cm.
Luas permukaan benda tersebut dengan
π = 3,14 adalah........
a.   628 cm²               c.   2.512 cm²
b.   942 cm²               d.   3.768 cm²

12.  Sebuah wadah penampungan air
berbentuk tabung tanpa dengan tinggi
100 cm dan jari-jari 28 cm. Luas wadah
tersebut adalah...........
a.   22.528 cm²          c. 13.728 cm²
b.   20.064 cm²          d.   11.264 cm²

13.  Dua buah tabung sebangun dengan
perbandingan jari-jari  2 : 3. Jika
volume tabung yang kecil 128 cm³,
maka volume tabung yang besar
adalah..........
a.  208 cm³                  c.   218 cm³
b.   212 cm³                d.   288 cm³

14.  Air sebanyak 2,4 liter dimasukkan ke
dalam balok yang mempunyai luas alas
150 m² sehinga memenuhi ⅔ bagian
balok. Tinggi air dalam balok
adalah...........
a.   24 cm                   c.   16 cm
b.   18 cm                   d.   12 cm

15.  Diketahui tabung I memiliki jari-jari 12
cm dan tinggi 5 cm. Sedangkan tabung
II memiliki jari-jari sama dengan ⅔
jari-jari tabung I dan tinggi sama
dengan 3 kali tinggi tabung I.
Perbandingan volume tabung I dan
volume tabung II adalah......
a.   9  :  4                c.   3  :  4
b.   4 :  9                d.   3  :  8

16.  Sebuah limas dengan alas berbentuk



persegi  dengan panjang rusuk alas
14 cm dan volume  1.568 cm².
Jumlah    luas  sisi tegaknya
adalah.........
a.   540 cm²            c. 625 cm²
b.   576 cm²            d.  700 cm²

17.  Diketahui bola I dan bola II memiliki
perbandingan jari-jari  r1  :  r2   =
3  :  5. Jika luas kulit bola I =  144π cm²
maka luas kulit bola II adalah........
a.   450π cm²           c.   288π cm²
b.   400π cm²           d.   180π cm²

18.  Andi dan budi akan mengisi masing-
masing  1 bak mandi  berukuran
80 cm x 50 cm x 40 cm dengan
menggunakan ember. Tinggi kedua
ember sama  tetapi  r Andi  :  r Budi  =
2  :  3. Jika Budi memerlukan 100
ember untuk mengisi bak hingga penuh
maka banyak ember air yang
diperlukan Andi adalah...........
a.   225                     c. 196
b.   216                     d.   180

19.  Sebuah tempat mainan berbentuk balok
dibuat dari triplek. Untuk membuatnya
diperlukan triplek 8,64 m².
Jika tinggi tempat mainan tinggi tempat
mainan 2 m dan lebar 0,6 m, maka
panjangnya adalah..........
a.  1,2 m                 c.   1,4 m
b.  1,3 m                 d.   1,5 m

20.  Keliling alas sebuah kerucut  62,8 cm,
tingginya 18 m dan π = 3,14.
Volume kerucut itu adalah..........
a.  1.884 cm³          c.  3.768 cm³
b.  2.826 cm³          d.  5.652 cm³

21.  Luas permukaan bola yang berdiameter
50 cm dan π = 3,14 adalah.......
a.   3.925 cm²         c.   15.700 cm²
b.   7.850 cm²         d.   31.400 cm²

22.  Volume  kerucut  2.156 cm³.  Jika tinggi
kerucut 10,5 cm, maka luas seluruh
sisinya adalah..........
a.  1.232 cm²          c.   1.386 cm²
b.  1.320 cm²          d. 1.408 cm²

23.  Alas limas berbentuk persegi dengan
luas 100 cm². jika volume limas
400 cm³, maka luas semua sisi
tegaknya adalah.......
a.  130 cm²            c.  260 cm²
b.  195 cm²            d.  390 cm²

24. Panjang diameter alas tabung 14 cm dan
tinginya 10 cm. Luas permukaan
tabung adalah............cm²
a.   374                   c.   594
b.   440                   d.   748

25.  Alas limas berbentuk persegi panjang
dengan ukuran 16 cm x 10 cm,

sedangkan tinginya 15 cm.
Volume limas tersebut adalah..........
a.  2.400 cm³          c.   250 cm³
b.  800 cm³             d.   160 cm³

26.  Sebuah tabung dengan alas berjari-jari 8
cm dan tinggi 50 cm diisi air  setinggi
15 cm. Kemudian ke dalam tabung
dimasukan sebuah bola besi yang
berjari-jari 6 cm. tinggi air dalam
tabung sekarang  adalah...... ......
a.   15,22 cm             c. 18,33 cm
b.   15,30 cm             d.   19.50 cm

27.  Volume kubus yang panjang diagonal
sisinya 8√2 cm adalah........
a.   33 cm³                   c.   216 cm³
b.   64 cm³                   d.   512 cm³

28.  Seorang pengusaha ingin membuat
tendon air yang berbentuk tabung dari
plat besi. Jika pengusaha itu
merencanakan isi tendon air itu
sebanyak 2.310 dm³ dan jari-jari 7 dm,
maka luas plat besi untuk membuat
selimut tabung tersebut adalah.......
a.   231 dm²                 c.   462 dm²
b.   330 dm²                 d.   660 dm²

29.  luas selimut kerucut 204,1 cm².
Jika jari-jarinya 5 cm dan π = 3,14
maka volume kerucut tersebut
adalah.........
a.   125,6 cm³               c.   177 cm³
b.   136 cm³                  d.   314 cm³

30.  Perhatikan gambar!

t
T

14 cm

14 cm

Jika  volume  limas diatas 1.568 cm³,
jumlah luas sisi tegaknya adalah.........
a.   540 cm²                 c.   625 cm²
b.   576 cm²                 d.  700 cm²

31.  Perhatikan gambar!
H                          G

E
F

D                            C

A                         B

Volume limas H.ABCD pada gambar
diatas adalah 9 liter.
Volume kubus  ABCD.EFGH  di luar



limas H.ABCD adalah........
a.  9 liter                 c.   18 liter
b.  27 liter               d.   36 liter

32.  Suatu tabung tanpa tutup mempunyai
selimut dengan panjang 44 cm dan
lebar 10 cm. Luas seluruh sisi tabung
tersebut adalah..........
a.   594 cm²              c.   694 cm²
b.   604 cm²              d.   704 cm²

33.  Perhatikan gambar!

20 cm

30 cm

Jika jari-jari tabung 3 cm dan π = 3,14
maka volume kerucut di lular tabung
adalah...........
a.   4083,92 cm²         c.   4483,92 cm²
b.   4473,82 cm²         d.  4257,84 cm²

34.  Perhatikan gambar

Sebuah bandul  logam berbentuk
kerucut dengan panjang jari-jari 4 cm
dan tingi 9 cm dimasukkan ke dalam
sebuah tabung yang berisi air dengan
diameter 10 cm. Kenaikan tinggi
permukaan air dalam tabung setelah
dimasukkan bandul logam tersebut
dengan π = 3,14 adalah.........
a.   1,92 cm              c.   4,8 cm
b.   2,4 cm                d.  5,76 cm
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UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Barisan dan Deret Bilangan
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1.    Diketahui gambar pola bilangan berikut:

Dari pola diatas , banyak persegi pada pola
ke-8 adalah………
a.   42                              c.    55
b.   45 d.    66

2.    Suku ke-n dari barisan  5,  9,  13,  17, …
adalah………..
a.    n  +  4                      c.   4n  +  1
b.   2n  +  1                     d.  2n²  +  1

3.     Suku ke-n dari suatu barisan  2n² - 1.
Tiga suku pertama dari barisan tersebut
adalah…………
a.    1,  5,  17                  c.   1,  7,  18
b.    1,  7,  17                  d.   1,  9,  31

4.    Berikut ini yang merupakan pola barisan
bilangan segitiga pascal adalah…….
a.    1,  3,  6,  10,  …
b.    1,  3,  5,  7,  …
c.    1,  2,  4,  8,  …
d.    2,  6,  12,  20,  …

5.    Rumus suku ke-n barisan bilangan ganjil
adalah………
a.   2  x n                    c.    n(n + 1)
b.   2n – 1                    d.    2n + 1

6.    Besarnya bilangan pada suku ke-12 dari
barisan bilangan segitiga adalah……..
a.    78                         c.    58
b.    69 d.    47

7.    Jumlah bilangan pada baris ke-7 dari pola
bilangan segitiga pascal adalah…….
a.    64                         c.    28
b.    49                         d.    14

8.    Diketahui barisan bilangan : 1,  2,  6,  24, …
Besarnya bilangan suku ke-6 dari barisan
tersebut adalah………
a.    570                       c.   720
b.    640                       d.   5040

9.    Pada pola barisan bilangan segitiga terdapat
bilangan yang nilainya 231.

Bilangan tersebut terdapat pada suku ke- …
a.   19                           c.    22
b.   21                           d.    25

10.  Pada pola barisan bilangan persegi panjang,
terdapat bilangan yang besarnya 272.
Bilangan  tersebut  terdapat  pada  suku
ke- ..……
a.    14                         c.    18
b.    16                         d.    20

11.  Diketahui barisan geometri  :  5,  2½,  1¼, ...
Rasio / pembanding dari barisan tersebut
adalah………
a.   ¼                            c. ⅔
b.   ½                            d.   ¾

12.  Diketahui barisan aritmetika : 3,  8,  13,  18.
Pembeda / beda dari barisan tersebut
adalah…….
a.   4                             c.    6
b.   5                             d.    7

13.  Suku ke-n dari barisan : , , , , …
adalah…………
a. c.

b. d.

14.   Jumlah 21 buah bilangan ganjil pertama
adalah………
a.   64                         c.   100
b.   81                         d.   121

15.   Suku ke-16 dari deret  4 + 7 + 10 + 13 + …
a.   41                         c.    49
b.   44                         d.    52

16.   Pada suatu deret aritmetika , suku ke-10
adalah 52 dan bedanya adalah 5.
Suku pertama deret tersebut adalah……..
a.   8                          c.    5
b.   7                          d.    2

17.   Diketahui barisan aritmetika  5,  9,  13,  … ,
53.  Suku tengahnya adalah suku yang
ke-………
a.    6                         c.    8
b.    7                         d.    9

18.   Diketahui barisan aritmetika berikut ini:



8,    11,    14,    …,   68.   Banyak suku pada
barisan tersebut adalah………
a.    19                         c.    21
b.    20                         d.    22

19.  Dalam  suatu  deret  aritmetika,    suku
ke-3 = 16  dan  suku ke-13 = 66.  Suku
pertama deret tersebut adalah…….
a.    4 c.    6
b.    5                            d.    7

20.  Jumlah dari deret  7  +  11  +  15  + … +  43
adalah…..
a.    285                        c.    570
b.    328                        d.    656

21.  Pada deret geometri  4  +  12  +  36  + …
Suku ke-8 adalah………
a.   2.187                      c.    8.748
b.   6.561                      d.    26.244

22.  Pada deret geometri, suku  ke-1 = 2  dan
suku-4  =  16.  Suku ke-7 adalah…….
a.   64                           c.   128
b.   96                           d.   256

23.  Bilangan  256  adalah sebuah bilangan yang
berada pada barisan bilangan segitiga
pascal. Bilangan tersebut berada pada suku
ke- ……..
a.    7                           c.    9
b.    8                           d.   10

24.  Jika  3,  x,  12 – x  merupakan tiga suku
berurutan dari barisan  aritmetika,  maka
nilai x adalah………
a.    4                           c.    6
b.    5                           d.    7

25.  Jika  3,  6,  12,  … ,  192  adalah sebuah
barisan geometri.  Jumlah dari barisan
bilangan tersebut adalah……….
a.   381                        c.   318
b.   343                        d.   256

26.  Setiap hari senin, Rochim menabung di
koperasi sekolah.  Simpanan mula-mula
Rp.5.000,00  dan setiap pekan ia menabung
Rp.2.000,00 lebih banyak  dari jumlah uang
pada pekan sebelumnya.  Besar uang
Rochim pada pecan ke-8 adalah……..
a.    Rp.19.000,00      c.   Rp.84.000,00
b.    Rp.61.000,00      d.  Rp.96.000,00

27.  Seorang pedagang meminjam uang di
sebuah koperasi dengan pengembalianya
secara diangsur.  Angsuran pertama
Rp.400.000,00 dan angsuran selanjutnya
berkurang Rp.50.000,00 dari angsuran
sebelumnya. Jumlah uang yang sudah
dibayarkan setelah angsuran ke-6
adalah……
a.   Rp.1.200.000,00
b.   Rp.1.450.000,00
c.   Rp.1.500.000,00
d.   Rp.1.650.000,00

28.   Dalam sebuah rapat dihadiri olah 8 orang.
Jika setiap peserta  memiliki kesempatan
bersalaman dengan peserta lainnya hanya
sekali, maka banyak kejadian bersalaman
adalah…….
a.    64                           c.    24
b.    28                           d.    16

29.   Nilai  dari √0,64 - √0,0036 adalah……
a.   0,02                         c.   0,74
b.   0,20                         d.   0,86

30.   Jika  (7,53)²  =  56,7  maka nilai dari
(0,0753)²  adalah………
a.   0,567 c.   0,00567
b.   0,0567                    d.  0,000567

Selamat Mengerjakan!
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UJI KOMPETENSI KE-4 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Bilangan Berpangkat
Kelas :   IX ( sembilan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1. Hasil dari   53 :  55 adalah..............

a. -25 c.

b. - d.    25

2.    2x-3 dinyatakan dalam bilangan berpangkat
positip menjadi...........

a. − c.

b. d.

3.    Hasil dari   3-3 x  32 adalah...............

a. -3 c.

b. - d.    3

4. 3 dinyatakan dalam bentuk akar adalah....

a. 3 c.    3

b. 3 d.     3

5.     Hasil dari
5

adalah........

a. c.

b. d.

6. dinyatakan dalam bentuk akar
adalah......

a. c.

b. d.

7.    Hasil dari √ -4

adalah.........

a. √ c. √
b. √ d. √

8. Hasil dari
3

adalah…………

a. c

b. c.   p

9.    Hasil dari x adalah……..

a. c.     p

b. d.    p2

10.   Hasil dari   [ √5 + √3 ]
2

adalah……..

a.    8  +  2√15 c.   7  +  2√15
b.   2  +  5√15 d.   2  +  7√15

11.   Hasil  dari      4a√3 - 3
2

adalah……..

a.   48a² - 12a√3  +  9
b.   48a² - 12a√3 - 9
c.   48a² - 24a√3  +  9
d.   48a² - 24a√3 - 9

12.   Nilai  x  dari √16 = 4 adalah….

a.   2                        c. -1
b.   1                        d. -2

13.   Nilai  y  dari
4+y

= √2 adalah…..

a. -3                      c.   2
b.    2                       d.  3

14.   Dengan merasionalkan penyebut, hasil dari√ adalah………..

a. √ c. √
b. √ d. √

15.   Dengan merasionalkan penyebut hasil dari :√√ adalah………..

a. √ c. √
b. √ d. √



16.   Hasil dari : √ √ adalah…….

a. √ √ c. √ √
b. √ √ d. √ √

17.   Bentuk sederhana dari : 14 + 2√24
adalah…….

a. √2 + √7 c. √3 + √8
b. √2 + √12 d. √4 + √6

18.   Bentuk sederhana dari : 10 + √96
adalah ……….

a. √8 - √2 c. √4 - √6
b. √7 - √3 d. √4 + √6

19.   Hasil dari : √2 -2 ¾

adalah…………

a. √ c. √
b. √ d. √

20.   Hasil dari: √3 x √9 x

adalah…………

a. 3 c. √3
b 3 d. √3

21.   Nilai  y  dalam 7 + 1 =   2

adalah…….

a.    27                    c.    18
b.    21                    d.    9

22.   Jika √√ memiliki   bentuk rasional

a  +  b√3,  maka nilai √ − =  ……..

a.    1                      c.    3
b.    2                      d.   4

23.   Penyederhanaan dari √75 - √48 + √12
adalah………

a.    2√3 c.   4√2
b.    3√3 d.   5√3

24.  Jika 3,54 =  1,8815 dan 0,354 =  0,595

Maka  nilai  dari 35,4 adalah…….

a.   18,815               c.   0,5950
b.   5,950 d.   0,1882

25.  Jika  5,23²  =  27,3529  maka  52,3²  =  ……

a.   273,529             c.   27.352,9
b.   2.735,29            d.  273.529

Selamat mengerjakan!
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UJI KOMPETENSI AKHIR SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran :   Matematika
Kelas :   IX ( sembilan )
Waktu : 120 menit

Pilih satu jawaban yang paling benar!
1. Nilai dari :  40 x (-5 ) + 50 x 6 – 60 : 5

adalah….........
a. 88 c. 288
b. 188 d. 488

2. Syahrul mempunyai uang Rp.480.000,00,
⅛ dibelikan buku, ¼ bagian diberikan
adiknya, ⅓ bagian akan ditabung dan
sisanya untuk ongkos perjalanan.
Jumlah uang yang untuk ongkos perjanan
adalah...........
a. Rp.60.000,00
b. Rp.120.000,00
c. Rp.140.000,00
d. Rp.160.000,00

3.    Seperangkat computer dijual dengan harga
Rp.2.725.000,00.  Dari harga jual tersebut
ternyata telah mendapat untung sebesar
9%. Harga beli computer tersebut
adalah.........
a. Rp.2.000.000,00
b. Rp.2.150.000,00
c. Rp.2.350.000,00
d. Rp.2.500.000,00

4. Penyelesaian   :                     =

adalah............
a.    x = 2 c.   x = 5
b.    x = 4 d.   x = 7

5.    Hasil dari  3p2q3 x  2qp3 adalah..........
a.   3p2q4 c.   6p3q6

b.   2p3q6 d.   6p5q4

6.    Perhatikan gambar!

E                           D

A
C

B

Gambar diatas adalah atap dari sebuah
rumah dengan ukuran denah sbb:
AB = 4 cm , BC = 7 cm , jika skala rumah
tersebut adalah  1  :  200.
Maka panjang atap rumah sebenarnya
adalah.........
a.   8 m c.   12 m
b.   10 m                           d.   14 m

7. Jarak Jakarta – Solo  adalah  600 km  dan
jarak Jakarta – Cirebon  200 km.
Jika  seorang pengendara mobil dalam
perjalanan dari Jakarta ke Solo dapat
menghabiskan bensin 68 liter, maka jika
hanya dalam  perjalanan dari Jakarta ke
Cirebon kendaraan tersebut dapat
menghabiskan bensin sebanyak .......
a. 22,7 liter                   c.   26,7 liter
b.   24,5 liter d.   28 liter

8. Perhatikan gambar!
D G

2x + 10                           H
A B C

80º
E                    F

Pada gambar diatas, besar ABD
adalah........
a. 35º c.  100º
b.  80º d.  160º

9. Perhatikan gambar!
A

2x

5x-12 3x
D       B                              C        E

Pada gambar diatas, ABD  dan ACE
adalah sudut luar ∆ABC.  Besar A
adalah..........
a. 32 c. 72
b.    64 d.   76

10.  Perhatikan gambar!
A          12 cm          B

C D E

F                                       G

Gambar diatas merupakan bidang datar
dengan  bidang  BDGE  sebuah belah
ketupat yang memiliki panjang diagonal
BG = 16 cm dan DE = 12 cm.

2x + 1
5

x + 5
4



Keliling bidang  ABEGFC tersebut
adalah...........
a. 68 cm                         c.   100 cm
b.   84 cm                         d.   126 cm
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