
ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TH. PELAJARAN 2010-2011

Mata Pelajaran             :  Matematika
Kelas / Semester          :  IX / Ganjil
Alokasi Waktu : 120 Menit

Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.    Skala suatu peta  1 : 1.200.000. Jika jarak

sesungguhnya  Jakarta – Bogor  48 km,
maka jarak  Jakarta – Bogor  pada peta
adalah...........
a. 2,75 cm c. 4,00 cm
b. 3,25 cm d. 4,25 cm

2.    Sebuah rumah terlihat pada layar TV
panjangnya 10 cm dan tinggi 3 cm.
Jika panjang sebenarnya 12,5 m, maka
tinggi rumah sebenarnya adalah...........
a.    3,25 m                  c.   4,25 m
b.    3,75 m                  d.  4,75 m

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!

Dari gambar diatas yang merupakan
pasangan segitiga sebangun adalah......
a.   (a) dan (b)          c.  (a) dan (c)
b.   (b) dan (c)          d.  (c) dan (d)

5. Seorang tukang bingkai foto akan
meletakan sebuah foto pada bingkainya
yang berukuran  40 cm  x  50 cm. Jika di
sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih
terdapat sisa bingkai yang tidak tertutup

foto dengan lebar 5 cm, dan jika ukuran
foto dan bingkai sebangun maka lebar
bingkai yang tersisa di bawah foto
adalah............
a.    10 cm                  c.    5 cm
b.    7,5 cm                 d.    2,5 cm

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

7. Perhatikan gambar!

Dari gambar diatas, banyaknya pasangan
segitiga yang sama dan sebangun
adalah………
a.  3 pasang c.  5 pasang
b.  4 pasang                d. 7 pasang

8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut
ini :
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(i) Dua buah segi enam beraturan
(ii)   Dua buah segitiga sama kaki
(iii) Dua buah persegi
(iv) Dua buah belah ketupat
Dari ke-4 pernyataan diatas yang
merupakan pasangan bangun datar yang
pasti sebangun adalah.........
a.   (i)  dan  (ii)          c.   (ii)  dan  (iii)
b.   (i)  dan  (iii) d.  (ii)  dan  (iv)

9.    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

10. Perhatikan gambar!
4cm

P                  Q
3cm

R

S           10cm            T
Panjang  RS  pada gambar diatas
adalah............
a.   6 cm               c.   8 cm
b.   7,5 cm            d.   9,5 cm

11. Perhatikan gambar!
P

5cm
S 6cm           T

2cm

Q                                          R
Panjang QR pada gambar diatas
adalah..............
a.   7,2 cm             c. 9,2 cm
b.   8,4 cm             d.  10 cm

12. Perhatikan gambar!
B

E
F

A              D           C
Pada  gambar  diatas   AD = 6 cm,

CF = 5 cm,  DC = 4 cm, FD = 3 cm,
dan BD  AC, CE  AB. Panjang CE
adalah..........
a.   6 cm                 c.   10 cm
b.   8 cm                 d.   12 cm

13. Perhatikan gambar!
C

E
α

α
A                D                             B
Jika panjang BD = 4 cm,  CE = 3 cm,
BE = 6 cm, maka panjang AB adalah........
a.   9,5 cm               c.   19 cm
b.   13,5 cm             d.   27 cm

14.  Perhatikan gambar!
D     6 cm     C

3 cm
E                                 F

5 cm

A                10 cm                  B
Pada  gambar  diatas,  panjang  EF
adalah........
a.   7,5 cm c.   10,5 cm
b.   9 cm                d.   10,8 cm

15. Perhatikan gambar!
C

A       9 cm      D 4cm  B
Panjang CD pada gambar diatas
adalah.........
a.   5 cm                c.   6,25 cm
b.   6 cm                d.   6,67 cm

16. Perhatikan gambar!
A

B

27cm                          18 cm
O

C

D
Jika panjang BD = 40 cm, maka panjang
OB dan OD masing-masing adalah.........
a.  18 cm  dan  22 cm



b.  22 cm  dan  18 cm
c.  16 cm dan 24 cm
d.  24 cm  dan  16 cm

17. Perhatikan gambar!
A                                       B

60 30
D E                   C
Pada gambar di atas AE = EC dan
AB = 21 cm. Maka Panjang BC
adalah………..
a. 9,5 cm c. 11,5 cm
b.   10,5cm d. 12,5 cm

18. Perhatikan gambar!
C

E
D

A                   F                           B
Jika CD = 5 cm, CE = 6 cm, dan
BE = 9 cm, maka panjang AC
adalah………
a.  7,5 cm                    c.  12,5 cm
b.  10,5 cm                 d. 13 cm

19. Perhatikan gambar!
A

E

D

B                                    C
Panjang  BC = 15 cm, garis CD
merupakan garis bagi sudut.
Jika C = 45 ,  maka  panjang
BD = …………
a. 12√2 - 12 c.  152 – 15
b. 12 - 12√2 d.  15 - 152

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

21. Pada gambar di bawah ini, diketahui

∆ABC  ∆BCE,  BE  =  16 cm dan
CD  = ⅓ BD.

C

D



A                 B                                 E
Panjang  AC adalah..........................
a. 12 cm                  c.  20 cm
b.  15 cm                  d.  25 cm

22.  Perhatikan gambar!
P

D                         C

A                     B
Alas limas diatas berbentuk persegi
dengan ukuran sisi 6√2 cm dan tinggi
limas 8 cm. Jika kerangka limas tersebut
terbuat dari kawat, maka panjang kawat
yang diperlukan adalah...............cm.
a.   (48 + 24√2)      c.  (32 + 24√2)
b.   (40 + 24√2       d.  (24 + 24√2)

23. 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

24. 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
berada dalam aquarium adalah..........



a.   98 liter              c.   106 liter
b.   104 liter            d.   108 liter

25.  Perhatikan gambar!
A                 B         Gambar di

samping sebuah
sektor AOB

O dengan jari-jari
15 cm, dan sudut
pusat sektor 288.

Jika sektor tersebut akan dibuat menjadi
sebuah selimut kerucut, maka tinggi
kerucut yang terbentuk adalah........
a.  8 cm                    c.  10 cm
b.  9 cm                    d.  12 cm

26.  Sebuah gelas berbentuk tabung tanpa
tutup berdiameter alas  8 cm dan tinggi
gelas  12 cm. Gelas tersebut diisi air ⅔
bagian, kemudian dimasukan sebongkah
es kedalamnya sehingga penuh. Jadi
volume es  tersebut adalah...............
a.   200,96 cm³         c.   401,92 cm³
b.   301,88 cm³         d.  602,88 cm³

27.  Perhatikan gambar!

18 cm

14 cm
Pada gambar di atas , volume tabung di
luar kerucut adalah...........
a. 2.772 cm³ c.  1.848 cm³
b.   2.156 cm³ d.   924 cm³

28.  Sebuah bak mandi berbentuk balok
dengan ukuran sisi dalamnya
1 m  x  0,5 m  x  0,75 m. Bak tersebut
akan diisi air dengan menggunakan
pompa yang mempunyai kapasitas
15 liter per menit. Waktu yang
diperlukan untuk dapat mengisi bak
tersebut sampai penuh adalah...........
a.   15 menit             c.   25 menit
b.   20 menit             d.   30 menit

29. 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

30.  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

31. Perhatikan gambar!

21 cm

21 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

32.  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

33. Seorang siswa mendapat tugas untuk
membuat model sebuah tabung secara
lengkap (alas, selimut, tutup) dengan
menggunakan karton. Jika ukuran selimut
tabung  dengan panjang  62,8 cm  dan
tinggi 12 cm,  maka luas karton yang
diperlukan adalah.........
a.  628 cm²               c.  953,6 cm²
b. 753,6 cm²          c. 1381,6 cm²



34. 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

35.  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

36.  Perhatikan gambar!

6 m
4 m

4 m
Benda tersebut di atas akan dibuat dari
bahan seng. Jika π = 3,14 , √2 = 1,41 dan
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

37.  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

38.  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

39. 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

40. 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

Selamat Mengerjakan




