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ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Hari, tanggal : Jum’at,  30 Oktober 2009
Waktu :  Pukul, 06.30 – 08.30  ( 120 menit)
Kelas : IX ( sembilan )

PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG TEPAT !

1. Pernyataan berikut yang benar adalah…
a. Dua buah segitiga dikatakan sebangun

jika dua sisi yang bersesuaian
mempunyai perbandingan yang sama.

b. Dua buah segitiga dikatakan kongruen
jika sudut sudut yang bersesuaian sama
besar.

c. Dua buah segitiga dikatakan sebangun
jika dua  sisi yang bersesuaian sama
panjang.

d. Dua buah segitiga  dikatakan sebangun
jika sudut  sudut yang  bersesuaian sama
besar.

2. Perhatikan gambar dibawah !

Pernyataan yang benar adalah…..
a. AB = AE  dan CE =CD
b. BD = DE dan AE = CE
c. AB= AE dan BD = DE
d. AE = CE dan CD = AD

3. Perhatikan gambar dibawah ini.

Trapesium  ABCD sebangun dengan
trapesium  KLMN . Jika panjang AB = 15
cm, DC = 20 cm dan MN = 24 cm . Maka
panjang sisi KL adalah ….
a. 18 cm c. 15 cm
b. 16 cm d. 12 cm

4. Sebidang tanah yang berukuran 200 m x 75
m digambar pada kertas dengan ukuran 40
cm x 15 cm . Skala gambar tersebut adalah…
a. 1 : 50 c.   1 : 500
b. 1 : 100 d.   1 : 5000

5. Sebuah foto ditempelkan pada bingkai yang
lebarnya  30 cm dan tingginya  36 cm. Pada
bagian kiri, kanan dan atas  bingkai selebar
2,5 cm tidak tertutup foto. Jika bingkai dan
foto sebangun maka bagian bawah bingkai
yang tidak tertutup foto  adalah…
a. 3,5 cm c. 4,5 cm
b. 4,0 cm d. 5,5 cm

6. Perhatikan gambar !

Jika AC = EC maka ΔACD ≡ Δ BCE karena
memenuhi syarat dua buah segitiga kongruen
yaitu ….
a. (sisi,sudut,sisi) c. (sisi,sisi,sisi)
b. suduti,sisi,sudut) d. (sisi,sudut ,sudut)

7. Suatu gedung tampak pada layar televisi
dengan lebar 32 cm dan tinggi 18 cm. Jika
lebar gedung sebenarnya 72 kali lebar
gedung yang tampak dilayar televisi, maka
tinggi gedung sebenarnya adalah…
a. 11,86 m c. 21,14 m
b. 12,96 m d. 23,04m
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8. Perhatikaan gambar !

Pernyataan yang benar adalah….
a. g : f = e : h c. (e+f) : e = i : j
b. e : f = j : I d. h : (h+g) = f : (e + f)

9. Perhatikan gambar dibawah ini.

Jika EF =25 cm, DE = 3 cm, EA = 5 cm, dan
AB = 35 cm maka panjang  DC adalah…
a. 19 cm c.   16 cm
b. 17cm d.   10 cm

10. Perhatikan gambar dibawah ini.

Jika RS = 8 cm, dan QS = 12 cm . Luas
segitiga PQS adalah….. cm2

a. 48 √6 c.   24√6
b. 44 √6 d.   20 √6

11. Perhatikan gambar dibawah ini!

Segitiga CDB dan segitga ABD kongruen
.Jika panjang AD = 9x + 7 cm  , BC = 4x +
25 cm dan panjang AB = x + 8 cm. Panjang
CD  = ……
a. 3,6 cm c. 12,6 cm
b. 11,6cm d. 18,6 cm

12.

Persegi panjang PQRS sebangun dengan
persegi panjang PTUS. Jika panjang PQ  = 28
cm  dan panjang PS = 21cm . Panjang US  =
…
a. 15,75 cm c. 11,25 cm
b. 12,75 cm d. 10,5  cm

13. Perhatikan gambar dibawah ini !

Jika panjang AD = 5 cm, AE =  6 cm, BE =
4cm, panjang CD adalah…
a. 15  cm c.  7 cm
b. 12 cm d. 5  cm

14. Perhatikan gambar !

Titik E dan F adalah titik tengah AD dan BC.
Jika panjan AB = 38 cm dan CD = 20 cm,
maka panjang EF  adalah….
a. 18 cm c. 12 cm
b. 14 cm d.   9 cm

15. Perhatikan gambar dibawah ini.

Pada segitiga ABC di atas, AE adalah garis
berat dari sudut A dan CD adalah garisberat
dari sudut C . Jika panjang   AF = 10 cm dan
panjang DE = 8 cm maka panjangEF+ AC
adalah…
a. 18 cm c.   20 cm
b. 19cm d.   21 cm

16. Sebuah limas segitiga,jumlah panjang rusuk-
rusuknya 48 cm. Luas limas tersebut
adalah…
a. 48√3 cm² c. 60 √3 cm2

b. 52√3 cm² d. 64√3 cm2

17. Sebuah kubus luas sisi sisinya adalah
143cm2, 78 cm2,66 cm2. Volum kubus
tersebut adalah…
a. 858 c.  956
b. 885 d. 988

18. Jari- jari  bola terbesar yang dapat
dimasukkan kedalam kerucut yang jari-
jarinya 21 cm dan garis pelukisnya 29 cm
adalah …
a. 8,4 cm                      c.16,8 cm
b. 9,6 cm                     d.19,2 cm
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19. Sebuah kerucut panjang garis pelukisnya
adalah 35 cm dan tingginya 28 cm, maka
panjang jari jarinya adalah...
a. 27 cm c. 25 cm
b. 26 cm d.  21 cm

20. Perbandingan jari-jari bola B1 dan B2 adalah
r1 : r2 = 5 : 3. Jika luas permukaan bola B1 =
400π cm2. Maka luas permukaan bola B2

adalah …
a. 144π cm2 c. 275 π cm2

b. 150π cm2 d. 240π cm2

21. Alas limas T.ABCD berbentuk persegi .
Didalam limas terdapat sebuah kerucut
diameter sama dengan panjang sisi alas limas
dan tinggi kerucut sama setengah  tinggi
limas. Perbandingan volume limas dengan
volum kerucut ….
a. 22 : 8 c.  28 : 11
b. 24 : 11 d. 30 : 13

22. Sebuah balon yang berbentuk bola
mempunyai volume 27π cm3. Kemudian,
balon tersebut ditiup hingga volumenya
menjadi 729π cm3. perbandingan jari-jari
balon sebelum dan sesudah ditiup adalah …..
a. 1 : 3 c. 1 : 9
b. 1 : 6 d. 1 : 27

23. Sebuah kerucut jari-jarinya 14 cm dan
tingginya 24 cm. Kedalaman kerucut diisi air
setinggi 12 cm. Banyak air dalam kerucut
adalah…
a. 40656cm3 c. 1232 cm3

b. 1848 cm³ d. 616 cm3

24. Sebuah bola besi berjari-jari 9 cm berada
didalam tabung yang berisi air sehingga
tinggi air dalam tabung 26 cm. Bila jari-jari
alas tabung 12cm, maka tinggi air didalam
tabung setelah bola besi dikeluarkan adalah
a. 20,25 cm c. 18,75 cm
b. 19,25cm d. 16,75 cm

25. Sebuah bak berbentuk kubus panjang
rusuknya 5 meter berisi penuh air. Air itu
akan dimasukkan kedalam kaleng yang
berbentuk tabung yang diameternya 100 cm
dan tinggi 70 cm. Banyak kaleng yang
diperlukan agar air dalam bak habis adalah...
a. 224 buah c.  227 buah
b. 225 buah d. 228buah

26. Sebuah bola dimasukkan kedalam tabung
sedemikian hingga bola menyinggung
selimut tabung, alas dan bidang atas tabung.
Jika luas kulit bola 143 cm2 maka luas selimut
tabung…..
a. 85 cm 2 c. 143 cm2

b. 134 cm2 d. 152 cm2

27. Perbandingan luas selimut dua buah tabung
adalah 3 : 5. Sedangkan perbandingan jari
jarinya 3 : 2. Maka perbandingan volum
kedua tabung itu adalah….
a. 9 : 10 c.  6 : 7
b. 10 : 9 d. 5 : 2

28. Sebuah balok kayu berukuran 30 cm x 15 cm
x 60 cm, akan dibuat tabung yang jari jarinya
1,5 cm dan tingginya 20 cm. Bayak tabung
kayu  yang diperoleh adalah ..
a. 50 buah c. 150 buah
b. 100 buah d. 191 buah

29.

Pada gambar diatas kulit bola menyinggung
bidang atas,alas dan sisi tabung.
Perbandingan     Vbola : Vtabung adalah…..
a. 4 :3 c. 3 : 2
b. 3 : 4 d. 2 :3

30. Modus dari data : 2,3,3,4,5,4,x,4,2,3 adalah 3.
Median dari data tersebut adalah...
a. 2,5 c. 3,5
b. 3 d. 4

31. Nilai sekelompok sisiwa sebagai berikut
8,8,7,6,5,4,3,4,4,5,6,4,8 .
Simpangan kuartil dari data tersebut
adalah…
a. 4 c. 1,75
b. 3,5 d.1,50

32. Tabel diatas adalah data hasil ulangan
matematika dari sekelompok siswa. Banyak
siswa yang memperoleh nilai di atas nilai
rata-rata adalah…
a. 8 c. 18
b. 12 d. 24

33. Nilai rata-rata ulangan IPA dari 30 siswa
adalah 60. Jika ditambah dengan sejumlah
anak yang memiliki nilai rata-rata 70, maka
nilai rata-ratanya menjadi 65. Banyak
tambahan siswa tersebut adalah …..
a. 30 c. 35
b. 32 d. 40

34. Nilai rata-rata ulangan matematika dari
25siswa adalah 6,5. jika nilai itu digabungkan
dengan nilai  ulangan susulan 5 siswa , maka
nilai rata-ratanya menjadi 6,9. .Nilai rata-rata
5 Siswa  yang ulangan susulan adalah…
a. 7,7 c. 8,3
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b. 8,0 d. 8,5
35. Grafik berikut ini menunjukkan data tentang

umur siswa Kelas IX A dan kelasIXB di
SMP Negeri 103 Jakarta.

Rata-rata umur siswa kelas IX A dan siswa
kelas IX B ( dalam tahun ) adalah...
a. 12,250 c.  13,775
b. 13,225 d.  14,500

36. Panitia suatu ujian mengamati tentang peserta
dan jumlah nilai ujian yang mereka peroleh.
Jumlah nilai rata-rata yang diperoleh peserta
ujian yang dinyatakan lulus adalah 75,
sedangkan jumlah nilai rata-rata bagi mereka
yang dinyatakan gagal adalah 60. Jika jumlah
nilai rata-rata seluruh peserta ujian adalah 72,
Presentase dari mereka yang dinyatakan lulus
terhadap jumlah peserta ujian adalah...
a. 20% c.80%
b. 60% d.90%

37. Hasil skor nilai pengamatan dari sekelompok
anak disajikan pada diagram dibawah ini.

Kuartil bawah  dari data  tersebut adalah.....

a. 0 c. 1,5
b. 1 c. 2

38. Nilai rata-rata lima bilangan p, q, r,s, t
adalah 8 dan nilai rata-rata tujuh bilangan p,
q, r, s, t, u, v adalah 12. Nilai u +v adalah…
a. 40 c. 45
b. 44 d. 48

39. Diagram lingkaran dibawah memperlihatkan
pekerjaan orang tua siswa

Jika jumlah pegawai negeri  125 orang ,
maka jumlah pegawai swasta adalah….orang
a. 875 c. 750
b. 850 d. 625

40. Rata-rata nilai ulangan Matematika murid
wanita adalah 86 sedangkan pria nilai rata-
ratanya 76. rata-rata keseluruhan adalah 78
jika  dalam kelas ini ada sebanyak 45 murid
maka jumlah murid pria adalah ….orang

a. 36 c .27
b. 30 d.25


