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UJI KOMPETENSI KE-1 SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2011-2012
Mata Pelajaran :   Matematika
Materi Ajar : Lingkaran
Kelas : VIII (delapan )
Paket : 2 x 40 menit

Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.    Daerah yang diarsir pada gambar berikut

adalah...........................

a.   Busur
b.   Tali Busur
c.   Juring
d.   Tembereng

2.    Bagian lingkaran berikut yang disebut
dengan Apotema adalah.............

C
A                              B

F
E

D

a.   garis  AB
b.   busur AB
c.   garis  DE
d.   garis  CF

3. Perhatikan gambar!

Jika luas juring OBC = x dan luas lingkaran
=⊙ , hubungan antara sudut pusat dan luas
juring tertulis sbb :

(i)
º

= ⊙
(ii) =

⊙
º

(iii) =
º⊙

(iv)
º

=
⊙

Rumusan yang benar untuk pernyataan
diatas adalah..........

a.   (i)   dan  (ii) c.  (ii)  dan  (iii)
b.   (i)  dan  (iii) d.  (iii)  dan  (iv)

4. Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas, keliling daerah yang
diarsir adalah........
a.    9,5 cm c.   12 cm
b.    11 cm d.   13,5 cm

5.    Perhatikan gambar!

Jika diameter lingkaran diatas 28 cm, maka
luas juring OAB adalah..........
a.   168 cm²                       c.   184,8 cm²
b. 177 cm² d.   211, 5 cm²

6.    Perhatikan gambar!

Jika panjang busur BC = 18 cm, panjang
busur AC adalah .........
a.   24 cm                         c.   32 cm
b.   28 cm                         d.   38 cm

7. Perhatikan gambar!
Luas daerah yang di
arsir diamping
adalah....................
a. 62 cm²   c. 42 cm²
b. 60 cm²   d. 40 cm²
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8. Perhatikan gambar!

Gambar diatas adalah sebuah persegi yang
didalamnya terdapat sebuah lingkaran.
Luas daerah yang diarsir adalah............
a.   42 cm²                        c.   154 cm²
b.   84 cm²                        d.   196 cm²

9. Suatu juring lingkaran mempunyai luas 6
cm². Jika jari-jari lingkaran tersebut  4 cm,
maka panjang busur pada juring tersebut
adalah.......
a.   3 cm                          c.   4 cm
b.   3,5 cm                       d.   4,5 cm

10.  Diketahui panjang jari-jari suatu lingkaran
adalah 21 cm dan panjang busurnya 22 cm.
Luas juring lingkaran tersebut adalah.........
a.   48 cm²                       c.   132 cm²
b.   66 cm²                       d.   231 cm²

11. Sebuah juring lingkaran yang berjari-jari 10
cm mempunyai luas 56 cm².  Besar sudut
pusat juring tersebut adalah.........
a.   54º c.   68,25º
b.   64,20º d.   71º

12. Diketahui luas sebuah lingkaran 616 cm²

dan  = ,  maka keliling lingkaran itu

adalah...........
a.    22 cm                      c.    66 cm
b.    44 cm                      d.    88 cm

13.  Diketahui keliling suatu lingkaran 88 cm.

Jika  = ,  maka luas lingkaran itu

adalah..............
a.   49 cm²                      c.   308 cm²
b.   154 cm²                    d.   616 cm²

14. Sebuah roda yang berdiameter 50 cm
berputar 60 kali.  Jika  =  3,14  maka
jarak yang ditempuh adalah..........
a.   90,4 m                     c.   94,2 m
b.   92,4 m d.   104 m

15. Perhatikan gambar!

Keliling daerah yang diarsir pada gambar
diatas adalah............
a.   54 cm                       c.   99 cm
b.   87 cm                       d.   120 cm

16.  Perhatikan gambar berikut!

Jika  =  3,14 ,  luas daerah yang diarsir
adalah..........
a.   114,75 cm²        c.   117,50 cm²
b.   116,50 cm²        d.   117,75 cm²

17.  Perhatikan gambar berikut!

Jika  = ,  maka keliling daerah yang

diarsir adalah.........
a.   11 m                      c.  22 m
b.   21,2 m                   d.   44 m

18.  Perhatikan gambar!

Jika  = ,  maka luas daerah yang tidak

diarsir adalah..........
a. 42 cm² c. 154 cm²
b. 126 cm² d. 196 cm²

19.  Perhatikan gambar!

Jika diameter setiap lingkaran diatas adalah
14 cm, maka tentukan panjang tali yang
diperlukan  untuk  mengikat  6  buah
lingkaran tersebut!
a. 84 cm                       c.   158 cm
b.   128 cm d.   202 cm

20. Perhatikan gambar!

Jika  = , maka keliling daerah

yang diarsir adalah..............
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a. 34,6 cm                         c.    62,6 cm
b.    48,6 cm                         d.    78,2 cm

21. Perhatikan gambar!

Jika BOC = 40º,   maka besar ADC
adalah..................
a.    40º c.    80º
b.    70º d.    140º

22.  Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas ABC sama kaki
dengan  AC = BC. Jika besar ACB = 54º,
maka besar ADC = ..........
a.    54º c.    62º
b.    60º d.    63º

23. Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas AB adalah diameter,
dan BOD = 72º.  Besar ACD =..........
a.    36º c.    48º
b.    40º d.    54º

24. Jarak antara dua pusat lingkaran adalah
17 cm. Jika panjang  jari-jari kedua
lingkaran masing-masing  adalah 5 cm
dan 3 cm, maka panjang garis singgung
persekutuan dalam kedua lingkaran itu
adalah.........
a.   12 cm                          c.   15 cm
b.   13 cm                          d.   16 cm

25.  Panjang garis singgung persekutuan dalam
dua buah lingkaran adalah 20 cm. Jika jarak
kedua pusat lingkaran adalah 25 cm dan
panjang jari-jari lingkaran besar 10 cm,
maka panjang jari-jari lingkaran kecil
adalah..........
a.   5cm                            c.   12 cm
b.   8 cm                           d.   15 cm
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“Keberhasilan akan datang, jika ada kemauan untuk meraihnya”

“Selamat Berjuang”
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Pilih satu jawaban yang paling tepat!
1.    Perhatikan gambar!

Jika besar AOB = 150º, maka besar
ACB adalah............
a.   50º c.   70º
b.   65º d.   75º

2. Perhatikan gambar!

Berdasarkan gambar diatas, maka besar
AOC adalah..........
a.   50º c.    70º
b.   65º d.    130º

3.    Perhatikan gambar!

Jika A = (2x – 10)º, B = (3x – 25)º dan
C = (x + 55)º, maka besar D = .............
a.   60º c.   70º
b.   63º d.   75º

4.    Perhatikan gambar!

Jika besar A = (3x + 17)º , maka besar
BCD adalah ....................

a. 118º c.   97º
b.   108º d.   95º

5.    Perhatikan gambar!

Berdasarkan gambar, maka besar
AOC = ...................
a.    210º c.   135º
b.    150º d.   120º

6. Perhatikan gambar!

Berdasarkan gambar diatas, maka besar
ABC adalah...........
a.   80º c.   120º
b.   100º d. 130º

7.    Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas AB adalah diameter,
BAC = 3yº, dan ABC = (y + 18)º.
Nilai y = ...........
a.  16º b.  18º c.  20º d.  22º

8. Perhatikan gambar!
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Pada gambar diatas AB adalah diameter,
besar BAC = 21º, dan ABD = 54º.
Besar CAD adalah............
a.    9º c.   19º
b.    15º d.   36º

9. Perhatikan gambar!

Pada gambar, jika besar AOD = 151º dan
besar BOC = 23º,   maka  besar AED
adalah.........
a.   64º c.    78º
b.   69º d.    87º

10.  Perhatikan gambar!

Pada gambar, jika besar BDC = 41º dan
besar ABD = 83º,  maka besar AED
adalah..........
a.    42º c.    40º
b.    41º d.    21º

11.  Perhatikan gambar!

Pada gambar, jika AB merupakan garis
singgung lingkaran, panjang OA = 15 cm
dan panjang  AB = 36 cm, maka panjang
OB adalah............
a.   32 cm                            c.   40 cm
b.   39 cm d.   41 cm

12.  Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas BC adalah garis
singgung lingkaran yang berpusat di A.
Jika jari-jari lingkaran itu 7 cm dan panjang
AB = 25 cm, maka panjang garis singgung
lingkaran tersebut adalah......................
a. √674 cm                          c.   21 cm
b.    24 cm d.   20 cm

13. Perhatikan gambar!

Pada gambar, AB adalah garis singgung
lingkaran yang berpusat di O. Jika besar
AOB = (x + 22)º dan ABO = (2x – 7)º
maka nilai x adalah.........
a.   18º c.   24º
b.   23º d.   25º

14. Perhatikan gambar!

Jika RA = 12 cm ,  RB = 4 cm ,  dan

panjang garis singgung persekutuan ke dua
lingkaran itu adalah 15 cm, maka jarak
kedua pusat lingkaran itu adalah..........
a.    17 cm                         c.   20 cm
b.    18 cm                         d.  25 cm

15.  Perhatikan gambar!

Pada gambar, PQ adalah garis singgung
persekutuan dalam dua lingkaran dengan
pusat A dan B. Jika RA = 8 cm,  RB = 2

cm¸ dan jarak AB = 12,5 cm.  Panjang PQ
adalah..........
a.    6 cm                          c.   8 cm
b.    7,5 cm                       d.   8,5 cm

16. Perhatikan gambar!

ABCD segi empat tali bususr pada
lingkaran yang berpusat di O.  Jika
besar A = 90º, panjang AB = 39 cm,
BC = 25 cm dan CD = 60 cm, maka
panjang AC adalah.........
a. 52 cm                       c.   56 cm
b.    54 cm                       d.   65 cm
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17.  Perhatikan gambar!

Pada gambar di samping , PQRS adalah
segi empat tali busur. Nilai  x  +  y
adalah.......
a.   36º c.   51º
b.   45º d.   54º

18. Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas, PQ adalah garis
singgung persekutuan dalam dua lingkaran
yang berpusat di A dan B. Panjang PQ = 16
cm, AB = 20 cm dan jari-jari lingkaran
pusat A adalah 10 cm, maka panjang jari-
jari lingkaran pusat B adalah..........
a.   2 cm c.   4 cm
b.   3 cm                            d.   5 cm

19.  Perhatikan gambar!

Lingkaran pada gambar diatas adalah
lingkaran luar segitiga ABC dengan
panjang  BC = 8 cm,  AC = 15 cm.
Panjang jari-jari lingkaran luar ABC
adalah.......
a.   8,5 cm                        c.   10,5 cm
b.   9 cm                           d.   12 cm

20. Perhatikan gambar!

Jika  a = 9 cm,  dan b = 12 cm,  maka
panjang jari-jari lingkaran dalam ABC
adalah.......
a.   5 cm                            c.   3 cm
b.   4 cm                            d.   2 cm

21.  Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas adalah penampang dari
8 buah paralon yang diikat dengan sebuah
tali. Jika jari-jari setiap paralon 7 cm, maka
panjang tali yang di gunakan untuk
mengikat paralon tersebut adalah.........
a.   44 cm                       c.   112 cm
b.   60 cm                       d.   156 cm

22. Perhatikan gambar!

Dengan memperhatikan gambar, besar
ADB adalah........
a.   86º c.   47º
b.   63º d.  43º

23. Perhatikan gambar!

Dengan memperhatikan gambar,  besar
COD adalah........
a.    35º c. 50º
b. 40º d. 60º

24.  Diketahui dua buah lingkaran yang berpusat
di A dan B dengan jarak AB = 41 cm. Jika
jari-jari lingkaran pusat A adalah 7 cm dan
panjang garis singgung persekutuan
dalamnya 40 cm, maka panjang jari-jari
lingkaran pusat B adalah...........
a.    2 cm c. 4 cm
b.    3 cm                         d.  5 cm

25. Perhatikan gambar!

Garis AB dan BC adalah garis singgung
lingkaran berpusat di O. Panjang OC = 8
cm dan luas segi empat ABCO adalah
120 cm²,  maka jarak OB = ........cm.
a.  12        b.   13       c.  15       d.  17
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Pilih satu jawaban yang paling tepat!
Gambar berikut untuk menjawab soal no. 1 s/d 6

1.    Kelompok-kelompok berikut ini merupakan
garis frontal, kecuali............
a.   AE, CG, DC, FG.
b.  BF, EF, DC, DH.
c.  CG, HG, AD, AE.
d.  AD, BC, FG, EH.

2.    Berikut ini yang merupakan pasangan garis
Ortogonal adalah..............
a.   AD dan DH               c.   DH dan DC
b.   AD dan BC               d.   BC dan CG

3.    Pasangan berikut yang merupakan bidang
ortogonal adalah...............
a.   ABFE  dan  ABCD
b.  ABCD  dan CDHG
c.  EFGH  dan  BCGF
d.  ADHE  dan  CDHG

4.    Banyaknya bidang frontal pada gambar
diatas adalah..........
a.   1                              c.   4
b.   2 d.  8

5.    Berikut ini yang merupakan bidang frontal
adalah..........
a.   CDHG                     c.   ABCD
b.   ADHE                     d.  BCGF

6.    Banyaknya rusuk pada bidang ortogonal
adalah............
a.   4                              c.   8
b.   6                              d.  12

8.    Pada balok rusuk-rusuk fronntal yang saling
sejajar terdapat.............pasang.
a.   2                              c.   4
b.   3                              d.  6

9.    Banyaknya bidang ortogonal pada sebuah
balok adalah ..................

a.   1                            c.   4
b.   3                            d.   6

10.  Banyaknya bidang diagonal pada sebuah
balok adalah................
a.    4                            c.   8
b.    6                            d.   12

11.  Perhatikan data berikut :
(i)    Diagonal sisi.
(ii)   Diagonal ruang.
(iii)  Diagonal bidang.
(iv)  Bidang diagonal.
Dari data diatas yang ukurannya sama
adalah kelompok............
a.   (i)                           c.   (ii)
b.   (iii)                         d.  (iv)

12.  Perhatikan gambar!

Pada gambar diatas yang merupakan
pasangan garis bersilangan..............
a.   PT dan RV       c.  PQ dan QR
b.   QU dan TW     d.  SW dan RV

13.  Berdasar gambar soal no. 12, pasangan sisi
yang berpotongan adalah.........
a.   RSWV  dan  PQUT
b.   PTWS  dan  QUVR
c.   PQRS  dan  TUVW
d.   RSWV  dan  QUVR

14. Diketahui panjang rusuk-rusuk sebuah balok
a cm x b cm x c cm, maka panjang diagonal
ruangnya dapat dirumuskan :

a. ² + ² + ² c. ² × ² × ²
b. √ + + d. √ × ×

15.  ABCD.EFGH adalah sebuah balok dengan
AB = 24 cm, BC = 8 cm dan AE = 6 cm,
maka panjang diagonal ruang AG adalah.....
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a.   26 cm                       c.   34 cm
b.   30 cm                       d.   39 cm

16.  Perhatikan gambar!

Jika  AB  =  8 cm,  BC  =  12 cm  dan
CG  =  9 cm,  maka luas bidang diagonal
ABGH adalah..........
a.   108 cm²                    c.    136 cm²
b.   120 cm²                    d.    144 cm²

17.  Luas permukaan balok yang memiliki
ukuran 12 cm x 10 cm x 9 cm adalah.........
a.   318 cm²                    c.    456 cm²
b.   396 cm²                    d.    636 cm²

18.  Sebuah bak air memiliki panjang 120 cm
dan lebar 80 cm. Jika bak tersebut penuh
berisisebanyak 576 liter, maka tinggi bak
itu adalah.......
a.    50 cm c.   70 cm
b.    60 cm                      d.   80 cm

19.  Disediakan kawat 180 cm, akan dibuat
kerangka balok. Jika kerangka balok itu
memiliki ukuran panjang 20 cm dan lebar
17 cm maka tinggi kerangka balok itu
adalah............
a.    8 cm                        c.   13 cm
b.   10 cm                       d.   15 cm

20. Diketahui sebuah kerangka balok memiliki
perbandingan  rusuk-rusuknya adalah  :
panjang  :  lebar  :  tinggi  =  7  :  2  :  3.
Jika panjang kerangka balok keseluruhan
192 cm, maka ukuran panjang balok itu
adalah......
a.   14 cm c.   28 cm
b.   21 cm                       d.   35 cm

21. Perhatikan gambar!

Pada kubus diatas , bidang diagonal yang
tegak lurus dengan bidang ABGH adalah....
a.   BFHD                        c.   ADFG
b.   BCHE                        d.  CDEF

22. Sebuah kubus memiliki panjang diagonal
bidang (diagonal sisi)  8 cm. Volume kubus
itu adalah...........
a.   192 cm²                      c.   216 cm²

b.   196 cm²                  d.  232 cm²

23.  Diketahui sebuah kubus memiliki volume
216 cm³. Luas permukaan kubus tersebut
adalah.....
a. 186 cm²                  c.   216 cm²
b.   198²                        d.  252 cm²

24. Diketahui luas permukaan kubus 150 cm².
Volume kubus itu adalah...........
a.   125 cm³                  c.   216 cm³
b.   169 cm³                  d.   225 cm³

25. Berikut ini  merupakan jaring-jaring
Kubus, kecuali .......................
a. c.

b. d.

SELAMAT MENGERJAKAN
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