
UJI KOMPETENSI KE-2 TAHUN PELAJARAN 2007-2008

Mata Pelajaran                   :  Matematika
Materi Uji                           :  Segi-empat
Kelas / Semester                 :  VII / Genap
Alokasi Waktu                    :  80 Menit

Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.  Diketahui :

( i )   diagonal-diagonalnya sama panjang.
( ii )  diagonal-diagonalnya merupakan

sumbu simetri.
( iii ) sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.
( iv ) setiap sudutnya siku-siku.

Dari pernyataan tersebut, yang merupakan
sifat persegi panjang adalah…….
a.  ( i ) , ( ii ) , dan  ( iii )
b.  ( i ) , ( ii ) , dan  ( iv )
c.  ( i ) , ( iii ) , dan  ( iv )
d.  ( ii ) , ( iii ) , dan ( iv )

2.  Diketahui  :
( i )   memiliki dua buah sumbu simetri.
( ii )  memiliki sifat simetri putar tingkat 2.
( iii ) diagonal-diagonalnya sama panjang.
( iv ) jumlah sudut yang berdekatan 180º

Pernyataan- pernyataan tersebut, yang
merupakan sifat jajargenjang adalah…..
a.  ( i )  dan  ( ii )      c.  ( ii )  dan  ( iii )
b.  ( i )  dan  ( iii )     d.  ( ii )  dan  ( iv )

3.  Berikut ini sifat layang-layang yang dimiliki
belah ketupat adalah……….
a.  mempunyai satu sumbu simetri.
b. dapat menempati bingkainya dengan 4 cara
c. diagonalnya berpotongan tegak lurus.
d. dapat dibentuk dari dua segitiga sembarang

yang kongruen.

4.  Berikut adalah sifat-sifat segi-empat :
( i )   Diagonal-diagonalnya sebagai sumbu

simetri.
( ii )  Sisi-sisinya sama panjang.
( iii ) Sudut-sudut yang berhadapan sama

besar.
( iv ) Diagonal-diagonalnya berfungsi sebagai

garis bagi sudut.

Segi-empat berikut yang memiliki sifat-sifat
tersebut adalah……
a. persegi dan persegi panjang.
b. belah ketupat dan layang-layang.
c. belah ketupat dan jajargenjang.
d. persegi dan belah ketupat

5.   D                             C        Persegi disamping
jika diputar 270º
dengan pusat di O

O                             dan sudut putar
berlawanan arah
jarum jam, maka

A B         titik A akan
menduduki titik …….
a.  B           b.  C         c.  D          d.  A

6.  Perhatikan gambar!
D                         Gambar disamping

sebuah       belah
xº .                       ketupat.

Jika   <A = 120º
A                             C       maka nilai  dari :

yº              x  +  y  = ……..
a.  30º
b.  60º
c.  90º

B d.  120º

7.  Perhatikan gambar!
A                        B    Gambar disamping

60º                     sebuah jajargenjang
besar sudut xº = ….
a.  50º      c.  70º

70º       xº                    b.  60º      d.  110º
D                        C

8.  Perhatikan gambar!
Luas jajargenjang
Disamping adalah..
………….
a.  24 cm²

10cm     8 cm                    b.  48 cm²
c.  60 cm²
d.  80 cm²

6 cm

9.  Perhatikan gambar!
Nilai  x dan y

3xº                            masing-masing
adalah…….
a.  40º  dan 30º
b. 30º dan 40º

2yº              120º c. 30º  dan 60º
d. 60º dan 40º

10. Perhatikan gambar!
D                       C             Luas bangun

ABCD    di
13 cm samping

12 cm       adalah…….
a.  72 cm²
b.  78 cm²

A     6 cm   B  5 cm E               c.  132 cm²
d.  143 cm²

11. Perhatikan gambar!
D                            Diketahui  :

Keliling  = 66 cm
A                             C          Panjang OD = 5 cm

O                            Maka luas ABCD
..                                             adalah ……..

20 cm         a.  504 cm²
b.  480 cm²
c.  252 cm²

B d.  210 cm²



12. Perhatikan gambar!
S                      R                   Jika SR = 10 cm

Maka luas PQRS
12 cm                 20 cm     adalah …….

a.  216 cm²
b.  390 cm²

P 26 cm             Q      c.  432 cm²
d.  780 cm²

13. Perhatikan gambar!
D                           Jika  AB = 15 cm

OD = 12 cm
Maka luas ABCD
disamping adalah…

A                       C            a.  108 cm²
O                            b.  180 cm²

c.  216 cm²
d.  432 cm²

B
14. Perhatikan gambar!

A         6cm           B      Jika AE dan AF
garis tinggi,

8cm                  Maka panjang
F             AE = ……

12cm a. 14 cm
D                           C                  b. 16 cm

E                                c.  18 cm
d.  20 cm

15. Perhatikan gambar!
P                     Q              Diketahui  :

RS = 20 cm
TQ = 15 cm
QR = 18 cm

S                        T         R
Jika luas trapesium PQRS = 240 cm² , maka
panjang PQ = …..
a.  12 cm                     c.  16 cm
b.  14 cm                     d.  18 cm

16. Panjang salah satu diagonal belah ketupat
yang luasnya 384 cm² adalah 32 cm. Keliling
belah ketupat tersebut adalah…..
a.  56 cm                   c.  80 cm
b.  74 cm                   d.  86 cm

17. Panjang diagonal-diagonal sebuah persegi
adalah ( 3x + 5 ) cm dan ( 8x – 15 ) cm.
Maka nilai x adalah……..
a.  4 cm                     c.  11 cm
b.  9 cm                    d.  13 cm

18. Panjang diagonal sebuah persegi panjang
adalah 13 cm. Jika lebar persegi panjang
tersebut 5 cm, maka kelilingnya adalah……
a.  30 cm                   c.  34 cm
b.  32 cm                  d.  38 cm

19. Ukuran panjang dan lebar sebuah persegi
panjang berselisih 3 cm. Jika keliling persegi
panjang tersebut 26 cm, maka luasnya
adalah….
a.  20 cm²                   c.  39 cm²
b.  23 cm²                   d.  40 cm²

20. Ukuran panjang dan lebar sebuah persegi
panjang mempunyai perbandingan  5 : 3.
Jika kelilingnya 32 cm, maka ukuran
panjang dan lebarnya adalah…….
a.  6 cm dan 10 cm.      c.  12 cm dan 20 cm.
b.  10 cm dan 6 cm.      d.  20 cm dan 12 cm.

21. Sebuah persegi panjang yang berukuran
lebar 6 cm luasnya sama dengan keliling
persegi yang panjang sisinya 18 cm. Maka
keliling persegi panjang tersebut adalah……
a.  12 cm                     c.  24 cm
b.  36 cm                     d.  48 cm

22.  Perhatikan gambar!
P                                      Q

18 cm

S                22 cm           R

Pada gambar diatas adalah sebuah persegi
panjang yang didalamnya terdapat sebuah
belah ketupat. Luas daerah yang diarsir
adalah…..
a.  176 cm²                    c.  198 cm²
b.  189 cm²                    d.  396 cm²

23. Sebuah ruangan yang berbentuk persegi
panjang berukuran  4 m  x  3 m. Jika lantai
ruangan itu akan dipasangi ubin berbentuk
persegi dengan ukuran  20 cm x 20 cm,
maka ada berapa keping ubin yang
diperlukan?
a.  150 ubin                  c.  300 ubin
b.  200 ubin d.  350 ubin

24. Sebidang  tanah  yang  berbentuk  persegi
berukuran   9 m.  Jika  sekeliling  kebun
tersebut  akan  ditanami  pohon  pelindung
dengan  jarak  antar  pohon  1,5 m,  maka
banyaknya pohon pelindung yang diperlukan
adalah…..
a.  24 batang                c.  46 batang
b.  36 batang                d.  54 batang

25. Perhatikan gambar!
S       18 cm       R

13 cm

P             28 cm            Q
Jika PQRS adalah trapesium sama kaki,
maka luas trapesiun tersebut adalah…..
a.  176 cm²                    c.  299 cm²
b.  276 cm²                   d.  399 cm²

26. Perhatikan gambar!
D                                            C

A                                             B



Gambar diatas sebuah persegi panjang
berukuran  16 cm  x  9 cm, didalamnya
terdapat sebuah persegi dengan panjang sisi
7 cm. Keliling daerah yang diarsir adalah….
a.  78 cm                       c. 54 cm
b.  64 cm                       d.  22 cm

27.    P                       Q           Gb. disamping
7 cm trapesium sama

kaki. Jika luasnya
40 cm², maka

13 cm                    kelilingnya
S R      adalah……
a.  26 cm                      c.  30 cm
b.  28 cm                      d.  34 cm

28. Keliling persegi panjang dengan lebar 3 cm
adalah  empat  kali  keliling  persegi  yang
sisinya 1 cm. Panjang  persegi panjang  itu
adalah…..
a. 5 cm                        c. 16 cm
b. 9 cm                        d. 34 cm

29. A    6cm     E 4cm  B            Luas Δ DEF
adalah………

6cm        a.  28 cm²
b.  38 cm²

F             c.  62 cm²
4cm        d.  72 cm²

D          10cm        C

30.                                2cm              Luasnya
adalah…..

4cm a. 32 cm²
4cm                6cm    b. 48 cm²

c. 49 cm²
d. 50 cm²


