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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


