
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-2 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2010-2011
Mata Pelajaran          :   Matematika
Materi Ajar                :  Barisan Bilangan dan Deret
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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