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Mendiskusikan Dua Bangun yang Sebangun atau Kongruen
Melalui Model n Datar

1. Bangun-bangun
Sebangun ('")

Datar yang

Dua bangun datar dikatakan sebangun jika

bangun yang satu diperoleh dari hasil
pembesaran atau pengecilan dari suatu
bangun.

Contoh:

Sebuah slide berukuran 2 cm x 3 cm. Jika
diperbesar3 kali, maka akan menjadigambar
berukuran 6 cm x 9 cm, sehingga slide dan
gambar dikatakan sebangun.

2.

m,m*

@,
2cm

'Slide'

6cm
"Gambar"

Dua bangun sebangun jika
bentuknya sama tetapi ukurannya

berbeda.

Bangun-bangun Datar yang
Kongruen (ea)

Dua bangun datardikatakan kongruen (sama

dan sebangun), jika kedua bangun dapat
diletakkan sedemikian sehingga sudut-sudut
dan sisi-sisinya dapat berimpit dengan tepat.

Contoh: Sebuah buku berukuran20cm x 30
cm dan sebuah pigura berukuran 30 cm x 20
cm adalah kongruen.

20 cm 20 cm

Buku Pigura

Dua bangun kongruen, jika
bentuknya sama dam ukurannya

iuga sama.

Gontoh:
Di antara bangun-bangun di bawah ini,
manakah bangun-bangun yang sebangun dan

mana yang kongruen?

0 Pintuberukuran2mxlm
(ii) Pigura berukuran 0;3 m x 0,4 m
(iii) Daun jendela berukuran 50 cm x 100

cm
(lv) Keramik berukuran 40 cm x 30 cm
Jawab:
Dari bangun diatas, maka:

a. Bangun'yang sebangun adalah pintu

ukuran 2m x 1 m = 200 cm x 100 cm
dan jendela ukuran 50 cm x 100 cm =
100 cm x 50 cm.

b. Bangun yang kongruen adalah pigura

ukuran 0,3 m x 0,4 m = 30 cm x 40 cm
dan keramik ukuran 40 cm x 30 cm =
30 cm x 40 cm.

Dari bangun-bangun berikut, manakah
yang sebangun dengan foto berukuran 4

cmx6cm?
a. Lantai keramik berukuran 30 cm x

20 cm

b. Bingkai foto berukuran 15 cm x 20
cm

c. Daun pintu berukuran 120 cm x 200
cm

d. Sebuah buku berukuran 16 cm x 24
cm

Jawab: -



2. Dari bangun-bangun berikut, tentui<an bangun-bangun yang pastisebangunl

a. Duabuah persegi panjang'

b. Dua buah layang-layang

c. Dua buah persegi

d. Dua buah belah ketupat

e. Dua buah lingkaran

f. Dua buah segiepam beraturan

Jawab:

3. Di antara pasangan bangun datar di bawah ini, manakah pasangan yang kongruen?

a. Keramik persegi bersisi40 cm dan ubin persegi yang luasnya 1600 cm2,

b. Layang-layang berdiagonal20 cm dan 30 cm dan layang-layang berdiagonal 30 cm dan

20 cm.

c. Belah ketupat bersisi 15 cm dan jajargenjang yang keempat sisinya 15 cm.

d. Jendela berukuran '100 cm x 200 cm dan pintu berukuran 1 m x 2 m.

Jawab:

Mengidentifikasi Dua Bangun Datar Sebangun atau Kongruen

1. Syarat Dua Bangun Sebangun (*)
Dua bangun bersisi lurus sebangun, jika memenuhidua syarat:

a. Sudut-sudut yang bersesuaian harus sama

b. Sisi-sisiyang bersesuaian harus sebanding

Contoh:
Perhatikan gambar di bawah ini!

Selidikilah apakah jajargenjangABCD dan PQRS sebangun!

Jawab:
a. Sudut-sudutyang bersesuaian:

IA
IB
tc

= 45" lP = 45"

= 135" lQ = 135'

= 45" lR = 45"

IA
IB
ZC

ID

= lPr'.
= zQl

= 
tir

Sudut-sudut yang

bersesuaian sama besar
(syarat 1)ZD = 135' lS = 135'



b. Sisi-sisiyangbersesuaian:

AB a$

a$

P8'9

QR= 3

RS= 0

AB82
+=a=-

PQgS
862
oR3
cD62

:=E=-

RS93

BC
ABBCCDDA2

E=-=c E--x

PQQRRSSPs
.Sudut-sudut yang

berseeualan sebandlng
(syarat 2)

GD

DA SP= 3 <+ +=3SP3

2.

JadijajargenjangABCD dan PQRS sebangun (ABCD 
"a PQRS).

Syarat Dua Bangun Kongruen (g)
Dua bangun bersisi lurus kongruen, jika memenuhi syarat:
a, Sudut-sudutyang bersesuaian sama besar
b, Sisi-sisiyang bersesuaian sama panjang

Contoh:
Perhatikan gambar di bawah inil

Selidikilah apakah trapesiumABCD dan PQRS kongruen!

Jawab:
a, Suduhsudutyangbersesuaian:

ZA = Z$ = 90'\
lB = lR = 55' t SuOufsuOutyang bersesuaian
ZC = tQ = 125' ( sama besar (syarat 1)

. lD = lP = 90.,/
b. Sisi-sisiyangbersesuaian:

AB =SR=B\
Bc = RQ = 5 Lsi.i-sisivanq bersesuaian sama
CD =QP=S( p'anljng(syarat2)
DA =PS=4)

JaditrapesiumABCD dan SRQP kongruen (ABCD 
= 

SRQP).

Jika tanda yang sama menunjukkan ukuran yang sama,
selidiki apakah kedua bangun di samping sebangunl
Jawab:



4cmmil
6cm

kedua bangun di atas

6cm

]]-.;;a\t\
9cm

Jelaskan apakah

sebangun!

Jawab:

4cm

.n
bl I

-l__l

3cm

Kedua

4.

Buktikan!

Jawab:

3' 
1oo"+$

Selidiki apakah kedua bangun di atas

sebangun!

Jawab:

16 cm

persegi panjang di atas sebangun.

1. Sifat-sifat Dua Segitiga Sebangun
Pada kesebangunan, segitiga mempunyai

sifat-sifat yang khusus, yaitu:

a. Jika sudut-sudutyang bersesuaian sama

besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian

sebanding.

b. Jika sisi-sisi yang bersesuaian
sebanding, maka sudut-sudut yang

bersesuaian sama besar.

2. Syarat Dua Segitiga Sebangun
Dua segitiga sebangun jika memenuhi salah

satu syarat berikut:

a. Sudut-sudut yang bersesuaian sama
besar

b. Sisi-sisiyangbersesuaiansebanding
c. Salah satu sudutnya sama dan dua sisi

yang mengapit sudut itu sebanding
Contoh:

1. Diketahui DABCdan APQRdengan lA=60",
lB=70", lP =70', dan ZQ = 50'.
a. Apakah AABC dan APQR sebangun?

b. Jika sebangun, tulislah sisi yang

sebanding!

Jawab:
a.R

^a,^
Dalam AABC:

lA= 60"

lB =70"
lC=180"-60'-70'=50'
Dalam APQR:

lP = 70"

ZQ = 50'
ZR = 180'- 70" - 50' = 60'
Maka: tA= tR ) r.oi AABC dantB= tP |^#or;;;_..lC= ZQ ) -"

b. Sisi-sisi yang sebanding adalah

AB 
- 

BC 
-CARP PQ QR'

Diketahui:

ADEF dengan panjang DE = 6 cm, EF = 8
cm, dan FD = 4 cm.

AKLM dengan panjang KL = 6 cm, LM = 8
cm, dan MK = 12 cm.

a. Apakah ADEF dan aKLM sebangun?

b. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian

sama besar?

Jawab:

Menyebutkan
Dua Segitiga
dan Kongruen

Sifat-sifat
Sebangun

2.

2.



Sisi-sisi yang bersesuaian:

terpendek sedang terpanjang

terpendek sedang terpanjang

FD DE EF

KL LM MK

46 8e) 
6=g=12 

(salah)

Jadi ADEF dan IKLM frdak sebangun

b. Sudut-sudut yang bersesuaian frdak

sama besar.

3.

Perhatikan gambar di atas!

a. Apakah APQR clan APST sehnng,lun?

b. Jika sebangun, tulislah sisi-slsiyang

sebanding!

Jawab:

4.c

Perhatikan gambar di atas!

a. Apakah AABD dan MBC sebangun?

b. Jika sebangun, tulislah sisi-sisiyang

sebanding!

Jawab:

Perhatikan gambar di atasl
a. ApakahAADEdanaEFCsebangun?
b. Jika sebangun, tulislah sisi-sisiyang

sebandingl

Jawab:

Perhatikan gambar di atas!

a. Apakah AABC dan AB'C'A'
sebangun?

b. Jika sebangun, tulislah sisi*sisiyang
sebanding!

Jawab:

Perhatikan gambar di atasl

a. ApakahAADEdanAABCsebangun?

b. Jika sebangun, tulislah sisi-sisiyang

sebanding!

Jawab:



b,3. Sifat-sifat Dua Segitiga Kongruen
( tt:l

Pada kekongruenan, segitiga mempunyai

sifat-sifat khusus, Yaitu:

a. Sudut-sudut yang bersesuaian sama

besar

b. Sisi-sisi yang bersesuaian sama

panjang

eeintoh:

K

Perhatikan gambar di atas!

Kedua segitiga di atas kongruen.

Tulislah:

a. pasangan sudutYang sama besar

b. pasangan sisiYang sama Panjang

Jawab:
a. 1,A= lL

lB = /.M

./.C = lK
b. AB=LM

BC= MK

CA= KL

Syarat Dua Segitiga Kongruen (ea)

Dua segitiga kongruen jika memenuhisalah

satu syarat berikut:

a. Tiga Sisi Yang Bersesuaian Sama

Panjang (s, s, s)

Contoh:
CR

Pada gambar di atas:

AB = PQ (sisi)

BC = QR (sisi)

CA = RP (sisi)

Jadi AABC dan APQR kongruen (s, s,

s).

Dua Sisi Sama Panjang dan Satu

Sudut Sama Besar

1) Dua sisidan satu sudut aPit sama

(s, sd, s)

NN
Pada gambar diatas:

DE = KL (sisi)

lD = ZK (sudut)

DF = KL (sisi)

Jadi ADEF dan aKLM kongruen

(s, sd, s).

2) Dua sisi dan satusudutdihadapan

salah satu sisi tersebut sama

(s, s, sd)

AA
Pada gambar di atas:

PR = DF (sisi)

QR = EF (sisi)

lP = lD (sudut)

Jadi APQR dan aDEF kongruen

(s, s, sd).

c. Dua Sudut Sama Besar dan Satu

Sisi Sama Paniang

1) Dua sudut sama dan satu sisi di

hadaPan salah satu sudut itu sama

panjang (sd, sd, s)

CR

A,"{"
Pada gambar di atas:

tA= ZP (sudut)

tB= lQ (sudut)

AC = PR (sisi

Jadi AABC dan APQR kongruen

(sd, sd, s).

4"



2) Satu sisi sama dan dua sudut
.apitnya sama besar (sd, s, sd)

M6

AA
Pada gambar di atas:
lK= ZA(sudut)
KL = AB (sisi)
lL= tB (sudut)
Jadi AKLM dan AABC kongruen (sd,
s, sd).

Diketahui: ABCDadalahjajargenjang
DF-LBCdanBE-LAD

Buktikani Bahwa AABE dan ACDF
kongruen!

Bukti:

lA =.tC (sudut yang berhadapan sama
besar)

Zj= Zf (sudut siku-siku g0")

AB = CD (sisiyang berhaapan sama besar)
Jadi AABE dan ICDF kongruen (sudut,
sudut, sisi)

Contoh:

I
I

rl
I
a

I
a

I
a

I
I
t
T

2.

Perhatikan gambar di atasl
Buktikan bahwa ASRp dan
kongruen!

Bukti :

^SRQ

3.

Perhatikan gambar di atasl
Buktikan bahwa ApeR dan
kongruen!

Bukti :

^SRQ

4.

Perhatikan gambar di atas!
Buktikan bahwa AEAD dan AECB
kongruen!

Bukti :

5.

I-QT

Pada gambar di samping pT = pR dan
PQ = PS.

a. Buktikan bahwa ApeR dan ApST
kongruen!

b. Buktikan bahwa AUeT dan AUSR
kongruenl

Bukti :

D

-B

lBCD adatah jajargenjang.

Buktikan bahwa AAC-D dan aCAB



Menentukan Perbandingan $isi'sisi Dua Segitiga yang

un dan

1. Segitiga-segitiga yang Sebangun

a.

Fada gambar di atas, berlaku:

ADAEDEACC
*=oC=rC atau ffi=c+d=T

Dari gambar di atas, hitunglah panjang:

a) AE
b) DB

Jawab:

AD AE DE

AB=Ac=BC

dan

DAEA ac
DB=EC 

atau 
O=O AE

@roa)=(4E;;=5'
b.

AE 2

3
a) 

lAE-ir)

Jika 4DECdan zDBC berjumlah 180',

maka berlaku:

3AE = 2(AE+2)
3AE = 2AE+ 4
3AE-2AE = l,
Jadi:AE = 4 cm

62
b) G* 

'B) = 5
2(6+DB) = 6x3
12+2DB = 18

2DB = 18'12

Jadi: DB=l=a.,
c

\,

1r,fr"
tr-_\.=

Dari gambar di atas, hitunglah panjang:

a) DC

b) AB

c) AC

AD-AE-DE
AC AB CB

c.

2l

Jika AABC siku-siku danAD garis tinggi

ke sisi miring, maka berlaku:

1)

2)

3)

BA2=BDxBC
CA2=CDxCB
DA2=DBxDC

Contohr
1)



[-

Jawab:
a) DA2

122

144

DC=

DBxDC
9xDC
9DC

144

9

16 cm

BDxBC
9x25
225

Jzzs
15 cm

CDxCB
16x25
400

Jaoo
20 cm

b. AB2 =
AB2 =

AB2 =

AB=
=

c) AC2 =
AC2 =
AC2 =

AC=

2. .Menghitung Panjang Garis dan Besar
S ud ut pada Segitiga-seg itiga
Kongruen
Contoh:

Gambardi atas, ABCD adalah jajargenjang.

AB = 10 cm, AD = 12 cm, titik E ditengah-
tengah BC, sehingga DF I BC.

,,"A,
\

40 cm

Dari gambar di atas, tentukan nilai:
a.x
b.y
c.z
Jawab:

2

5.

Dari gambar di atas, hitunglah panjang:

a.m
b.n
Jawab:

Tinggi tiang bendera 4 m, mempunyai
bayangan 3 m. Pada saat yang sama
bayangan sebuah pohon panjangnya 24
m. Hitunglah berapa meter tinggi pohon

tersebut!

Jawab:

1. Perhatikan gambardi bawah!

Dari gambar di atas, tentukan nilai:

a.p
b.q
Jawab:

10cm B

4.



a. Buktikan bahwa AEBF.g AECD!

b. Hitunglah panjang DE dan BF!

c. Hitunglah besar ZF jika lA= 50"1

Jawab:
a. IBEF = ZCED = 90o )

EB = EC = + = 6 cm | ,.0, AEBF dan AECD kongruen (sdt, sisi, sdt)

ZB =lC =50o )
b. AECD siku-siku di titik E, aEBF dan AECD kongruen,

maka: DE2 = CD2-EC2 mdka,BF=CD=AB=10cm
DE2 - 102-62 Jadi, BF = 10 cm.
DE2 = 100-36 c. PadaAEBF
DE2 = $d tB= lC = lA= 5Oo

DE = J64 tF = 180" - lE- lB
Jadi, DE = 8 cm. Jadi ZF = 180'- 90" - 50o = 40"'

3.1.

2,N

Perhatikan gambar di atasl

AABC samakaki, AC = BC

a. Buktikan bahwa AABE 
= 

ABADI

b. JiRa lC = 80", tentukan besar IDAB
dan zBFD!

Jawab:

Gambar di atas, PQRS adalah Persegi
panjang dengan PQ = 16 cm dan QR = 12

cm.

a. Dengan kekongruenan, buktikan bahwa

panjang SU = QT!

b. Xituhg6n panjang SUI

Jawab:

Gambar di atas, APQR adalah samasisi,

PK=QL=RM.
a. Buktikan APKM g AQLK sa ARML!

b. Tunjukkan bahwa AKLM samasisil

Jawab:

4.

Perhatikan gambar di atas!

ABCD adalah persegi, BP = CQ

a. Buktikan bahwa AAQD 
= 

ADPC!

b. Jika ZDPC = 60o, tentukan besar

ZDAQdan ZARD!

Jawab:

s

T

P
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A Eenllah tanda *idlmng {X} pada !-ruruf &. h, c, atau d di depara jawerhan yamg *;e*-ure.t

1. Sebuah foto berukur-nn: 20 e m x 2b cm, 6.
sebangun elengan hingkainya. Jika iebar
bingkai 24 em, rnaka tinggi tringkaifoto

Tinggi sebuah gedung dalam majalah
adalah 6 cni, *edangkan tinggi
sebenarnya gedurrg I nr. Jika tinggi
pintu geeiung rer$euut rJaiarn majalah
tergan"lbari,5 cni, nraka iirrggi pintu
Sebenarnya aualafl ....
a. 1,00 rn

b. 't,25 m
c. 1,5 m

d. 2,0 nr

Perhatikam dua gambar segitiga
sebanqun berikut!

hlilai x adalah
a S,7 *rn
b. 8,4 sm
c. ''12,6 cnr

d. 14 cm

4. Ferhatikanganrbardibawahl

Nilai F adalah "...

)
,1. S'; crn

a7

1t]. 7; cm

e . 10 ern

d. 15 crn

Nilai x pada gambar di bawah adalah

C

Pada garrrbar di
samping, plaiijang

AD = I cm den L1il
. 4 Cm. Pr"rtildiril

El-t erdaiah ....

a. 6cm
b. 6,5 er"r:

c c. 1? cin
d. 'i3 

r",Rr

Suatu menara mempunyai bayangan iLl
meter di atas horizontal. pada saat yang
sama tongkat yang tingginya 3 n.rqrt*r.

mempunyai bayangan 5 meter. Tinggr
menara tersebutadalah ... meter.

adalah ..".

a. ?8 cnr

b" 30 cm
e. 3? cm
d. 36 cm

a.

b"

0+

7.

a" 25

b" 2B

8.0

c. 38

d. 4:!

c Pada garnbar di
samping A.EB[}
kungru*ll r!*lrg::t:
ABCil. Bria
panjang AS * J
cm,AD*4cm,
maka panjang Bil
adalah....
c. 5 crn

el. S crn

c, i06 cnr2

d. 145 em2

E AABC dan aDCE
kongr*en. Par:jang

AB = lli crn dan
A[] : r[ frit.
Fenj;:ng i-l[: arjai:rl,

. i.it!.

3cm
4cm

a. 49 cm2

b. 98 cm2

Panjang sisi persegi peR$ adatah 14
cm. Bila panjang QT . Rl, irr*h:& ir,,cs

daerah diarsir URT adaiah . ..

10. Perhatikan gambar berikuil

r ir:

fi i?.*

I
it

U

r,. tr}
AA

22
4atu

A

d.

b.



11. Sepasang bangun segiempat berikut

yang pasti sebangun adalah ....

a. sepasang trapesium samakaki

b. sepasangjajargenjang

c. sepasang persegi panjang

d. sepasang persegi

Sebuah model mobil memiliki ukuran

panjang 10 cm, lebar4 cm, dan tinggi

4,5 cm. Jika panjang mobilsebenarnya

12 m, maka lebar dan tinggi mobil

sebenarnya berturut-turut adalah ....

a. 4,8 m dan 5,0 m

b. 4,8 m dan 5,4 m

c. 4,8 m dan 5,6 m

d. 5,4 m dan 5,6 m

Sebuah slide berukuran panjang 5 cm

dan lebar4cm. Bila lebarbayangan slide

pada layar bioskop 6 meter, maka luas

bayangan slide pada layar bioskop
adalah ....

a. 24 cm2

b. 30 cm2

c. 42cm2

d. 45 cm2

Panjang sisiAC = 12 cm, DE = 6 cm,

BD = 10 cm. Panjang BC adalah ....

a. 16 cm

b. 1B cm

c. 20 cm

d.22cm
Perhatikan gambar di bawah!

D 18cm C

Trapesium ABFE sebangun dengan

trapesium EFCD. Panjang EF adalah ...

cm.

a.

b.

d.

A

Jika AABC kongruen dengan AKLM,

maka besar sudut MKL adalah ....

a. 30"

b. 72"

c. 60 cm3

d. 78 cm2

17.12.

13.

20

24

25

27

18.

14. Perhatikan gambardi bawah!
R

c. 7B'

d. 108'

15. Perhatikan gambardi bawah!

c. 21 cm

d. 24cm

Bila besar ZAEF =
tBCA, panjangAE

=6cm,EB=4cm,
BC = 12 cm, dan

AC=Scmmaka

c Panjang EF = ....

c, 9,2 cm

d. 9,5 cm

19. Segitiga ABC siku-siku di A, dengan
panjang sisiAB = 12 cm, segitiga DEF

siku-siku di E dengan panjang DF = 13

cm. Jika segitigaABC kongruen dengan

segitiga DEF, maka luas segitiga DEF

adalah....
a. 25 cm2

b. 30 cm2

10 cm

Nilaia = ....
a. 15cm
b. 1B cm

a. 7,2 cm

b. 9,0 cm

16. Perhatikan gambar di bawah!

20. Perhatikan gambar berikut!

a Bila ABC sama
kaki, AB = AC dan

AE, BF dan CD

adalah garis-garis

tinggiDABC maka
pada DABC
terdapat... pasang

c seg itiga yang

kongruen.

c.7
d.8

E
o
N

a.

b.

5

6

32 cm
B



B. Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benarl

1. v.

2.

Perhatikan gambar di atasl

AB // CD, AB = 12 cm, CD = 16 cm, BC

= 28 cm. Panjang CE adalah ... cm.

Sebuah pohon,kelapa berdiri tegak di

atas tanah mempunyai bayangan
sepanjang 15 meter. Pada saat yang

sama, sebuah tongkat sepanjang 2 m

berdiri tegak mempunyai bayangan
sepa'njang 3 meter. Tinggipohon kelapa

tersebutadalah... m.

8.

' 15cm

Perhatikan gambar di atas!

Panjang EF adalah ... cm.

A

3.

E

Bila besar IACB= ZBDE, panjang BE

= 8 cm, AB = 15 cm, dan BC = 20 cm,

maka panjang AD adalah ... cm.
o

Bila AB = 50 cm, CD = 20 cm, DE = 8

cm, maka panjang BC adalah ... cm.

4.

D_E- 6cm

Perhatikan gambar di atas!

Panjang garis tinggi DG adalah ... cm.

10.

5,

Perhatikan gambar di atasl

Segitiga ABD dan segitiga DCB

kongruen. Panjang BC adalah ... cm.

SegitigaABC dan APQR merupakan dua

segitiga yang kongruen. Jika AB = PR

dan BC = PQ, besar ZBAC = 50o dan

/.ABC = 60o, maka berturut-turut besar

ZPRQ dan ZPQR adalah ... 
o dan ... o.

M6.

Bila PQR gambardiatas PR = QR, titik

O adalah titik potong garis tinggi PT

dengan QS, besar ZPOQ = 100o, maka

besar ZPRQ adalah ... '.

Pada gambar di atas KM // NO, panjang

KL = 15 cm, KN = 6 cm, dan NO = 6

cm, panjang KM adalah ... cm.

D 10cm C

Eo
N Eo

ao

A@B

c



c. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan lengkap, jetas, dan benar!
1. DiketahuiAABCsiku-sikudiC. PanjangAB= 16cm, AC=12cm. Biladibuatgarismelalui' C tegak lurus AB di titik D tentukan:

a sketsa gambarAABC c. panjangAD
b. bahwaAACBdanAABCsebangun d. panjangCO
Jawab:

2. Sebuah foto ditempelkan pada sebuah karton berukuran 50 cm x g0 cm r.irrn O.ngrn
karton. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto terdapat sisa karton 5 cm. Jika foto dan faf,on
sebangun,'hitunglah:

a. lebar sisa karton di bagian bawah foto
b. luas karton yang tidak tertutupi foto
Jawab:

3. Sehelai kertas seperti terlihat pada gambar di samping
dipotong menurut garis EF sehingga AFED sebangun
dengan ABCD. Hitungtah panjang AFt
Jawab:

'10 cm

\FB
25cm 

-

4. Perhatikan gambar di samping inil
Jika RU = 3 cm, QU = 7cm, pe = 14 cm,dan SR = 

gcm,
maka tentukan panjang TU!
Jawab:

5. Diketahui trapesium samakakiABCD berikut:
Bila panjang AB = 50 cm, CD = 42 Cm, Ap = Cp, Be = De,
PQ //AB, hitung panjang pel
Jawab:

14 cm

P o

LaUhanUJl Kompetens!: ....-.-...-..

A





Menyebutkan Unsur-unsur: Jari-iari, Diameter, Tinggi, Sisi, Alas

dari Tabung, Kerucut, dan Bola

1. Tabung
Tabung adalah prisma dengan alas berbentuk

lingkaran.

2. Kerucut

rusuk

tutup

diameter

sudut

s = garis pelukis

selimut kerucut

t = tinggi

selimut tabung

tinggi

alag

lari-Jarl

rusuk

alas

iari-jari

rusuk

Mempunyai 3 sisi, yaitu:

1) Sisialas berbentuk lingkaran

2) Sisiatas berbentuk lingkaran

3) Sisi tegak (selimut tabung)

Mempunyai 2 rusuk, yaitu:

1) Rusuk alas (lingkaran bawah)

2) Rusuk atas (lingkaran atas)

Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk

lingkaran,

a. Mempunyai2 sisi, yaitu:

1) Sisialas berbentuk lingkaran

2\ Sisi tegak (selimut kerucut)

b. Mempunyai 1 rusuk (lingkaran alas)

c. Mempunyai 1 titik sudut (titik puncak)

3. Bola

ian-jari

selimut bola

Bola adalah bangun ruang yang mempunyai 1

bidang sisi yang disebut kulit bola.

l. Luas Tabung Tabung mempunyai3 sisi, yaitu alas, tutup,

dan selimut.

Luas tabung:

= luas alas + luas tutup + luas selimut

= nta + nf2 + 2nfl
= 2nr2 + 2nrl

L,tabung = 2nr(r'+t)

L.selimuttabung = 2nrl

Menghitung Luas dan Volume Tabung, Kerucut, dan Bola

+ luas tutup = rra

+ luas selimut = 2trt

Zil

a.

b.

G

d
-+ luas alas = ,tra



Gontoh:

Sebuah tabung mempunyai diameter 14 cm
dan tinggi20 cm.

Hitunglah:

a. luas tabung tanpa tutup

b. luas tabung

Jawab:

d
t- 

2'

22

7
a. Luas tabung tanpa tutup

= luas alas + luas selimut

= r.12+2rrl

= (+ x7x7)+Qxff x7x20)

= 154 + 880

= 1034 cm2.

b. Luastabung = .2nr(r+t)

= Zx|,rx(7+20)

= 44x 140

= 6160 cm2.

14

T =7cm,t=20cm,makan=

2. Volume Tabung

Volume air =

a

=

Tabung adalah prisma dengan

alas berbentuk lingkaran.

Volume tabung

= luas alas x tinggi

= luas lingkaran x tinggi

= n12xt

V. tabung = zr 12 t

Contoh:
Sebuah tabung berdiameter 20 cm dan

tingginya 30 cm. .fifa I tabung berisi air,

hitunglah volume air dalam tabung!

Jawab:

d
, = 2 = 10cm, maka r = 3,'14.

Volume tabung = n 12 t

2

5 
t volume tabung

2

5x3,14x10x10x30
6280 cm3

1. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung, dengan diameter alas 21 cm dan tingginya 10 cm.
Hitunglah:

a. luas permukaan kaleng susu

b. volume susu dalam kaleng

Jawab:

'= ; ="', maka 
"= +

a. L. kaleng = 2 n r (r + $ b. Volume kaleng (rumus)

= 2x?" (...+...) = 
22 x x x- 7 "-\"- "'' 
7

22

= 
".J 

x"'x"' = "'cm3



22

7, hitungtah:

a luas tabung
b. volume tabuno
Jawab:
t = ... cm, r[ = ....
Luas selimut =2xrt 

=

7
= 660x:

= ... cm.
(rumus)

... x... *... x (...+...)

...x...x...x...

... cmz

(rumus)

...x..,x...x...
... cm32x22x...

7-r

1. Sebuah tabung berjari_jarialas 14 cm dan
tinggi tabung 1g cm.
Hitunglah:

3 luas selimut tabung
b. luas tabung
c. volume tabuno

sebuahtan@
Foj,n: l:,:,iT:l:1,,1, J..ii.gsit";sk,sebuahpip@

3?:.J:19:r 
4 m, dan diameternya 1r;;. 1..r, ."lrn dibuar ;;;s; ';,"":' 

;:'iJ.
Hitunglah:

4.
9"?Tr, tabung mempunyai votume 6280cml tinggi20 cm, dan n:3,14 i;ir;;;;
? panjangjari-jariatas

1 luas tabung tanpa tutup
Jawab:

5.

Hitunglah:

a" volume pipa besi
b. berapa kg berat besijika setiap 1 crps

beratnya 12gram
Jawab:

a. tuas plat baja yang diperlukan (datam
m)

b. volume airdalam tangkipenuh (dalam
liter)

Jawab:

3. t-uas t

tinggitabung 9 cm, jika 
" 

= +, hitungtah:

? panjang jari-jariatas tabungD. volume tabuno



3. Luas Kerucut

9 = pelukis

Kerucut adalah bangun yang memiliki2 sisi
yaitu alas dan selimut kerucut.
L.alas=rr2

L. selimut =
1

;
2

x2rrxs=firs

L. kerucut = luas alas + luas selimut

= fi12+firs

L. kerucut = zr r (r + s)

Contoh:
Tinggi sebuah kerucut I cm dan panjang garis
pelukisnya = 10 cm:
Hitunglah:

a. panjang jari-jari

b. luas selimut kerucut
c. luas kerucut (n = 3,14)
Jawab:
Buat sketsa (gambar)

a. f = s2-t2
= 102-82

10 = 100-64
f=36
r = 6cm

b. L. selimut

= 7I f S

c. L. kerucut

= 3,14x0x10
= 188,4 cm2

zrr(r+s)
3,14x6(6+19;
3,14x6x16
301,44 cm2

4. Volume Kerucut

L.kerucut=|nr,t

Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk
lingkaran.

V. kerucut = x luas alas x tinggi

1

= S 
txr2xt

Contoh:
Panjang diameter alas sebuah kerucut 24 cm,
dan panjang garis pelukisnya 20 cm,
Hitunglah:

a. tinggikerucut
b. volume kerucut
Jawab:
Buat sketsa

a.d- 24 cm

24

V = 12cm

s2- 12

202 - 122

400-144=256

J2so
16 cm

1

5 nr2t

1

I x 3,14 x 12x 12x 16

2411,52cms

1

5

+2

+2

+2

+2

f=

b.V=

V=

V=



Lembar Diikusi

1. Sebuah kerucut berjari-jarialas 5 cm dan

tingginya 12cm.
Hitunglah:

a. panjang garis PelukisnYa

b. luas kerucut

c. volume kerucut (n = 3,14)

Jawab: Buat sketsa

Jawab:
--_----/\

Dalam halini:

Jari-jari karton menjadigaris pelukis, maka

r=s=6om.
a. Luas selimut kerucut = luas karton

1

TIrlS inr'

1

?rXf X...= 
-X1l 

X...X...."'1 2

\
t

a. | = 5cm,t=12cm
s2= 52+122

s2= ...+...
s2=

s = ...cm
b. L.kerucut= nr(r+s)

= ... x ... (... +

= .., X ... X ...

= ... cm2.
b.

1

c. V.kerucut= 5nr2t

1

= -X 
X X

3"'
= ... cm3. c.

2. Selimut sebuah kerucut dibuat dari karton

1

berbentuk ; lingkaran dengan diameter
z

12cm.
Hitunglah:

a. panjang jari-jari alas kerucut

b. volume kerucut (n = 3,14)

c. tinggikerucut

r,l

r1

12

12

t2

t

1

-x ,[x...x...

=2
7tx...

= ... cm.
c2-r2

l=
Volume kerucut:

1

= ; nf2t
J

1 xx
3"'

= ... cm3.



Diketahdi sebuah kerucut dengan jar-jari
15 cm dan tingginya 8 cm. Hitungtah:
a. panjang garis pelukisnya

b. luas selimut kerucut (r = 3,14)
c. luas kerucut

d. volume kerucut

Jawab:

Diameter sebuah kerucut 14 cm dan
panjang garis pelukisnya25 cm. Hitunglah:
a. tinggikerucut
b. volume kerucut

c. luas kerucut

Jawab:

3,r i

kerucut 20 cm. Jil 22
<a n= T, hitunglah:

a. panjangjari-jarikerucut

b. panjang garis pelukis

c. luas kerucut

4. Volume kerucut 1.232 cm3 dan jari-jari aias

kerucut 7 cm, jika n = Y, hiiur-rgtah:

a. luas alas

b. tinggi kerucut
c. luas garis pelukis

d. luas selimut kerucut
Jawab:

5. Keliling alas sebuah kerucut BB cm dan

tingginya 48 cm, jika m =

a. panjang garis pelukis

b. luas seluruh permukaan kerucut
Jawab: .

,5.
i

Luas Bola

6. Volume Bola

l= 2r

Luas bola

Luas bola

Luas bola

Luasbola=4n12

luas selimut tabung, dengan t = 2 r
2nrt
2nr.2r

Volume bola = 4 x volume kerucut, dengan t = r

Volume bola =4' * nr2 .t= 4 * + nr2 . r

4

5nt'Volume bola =



Lembir Diskusi

22

1. Sebuah belahan bola padat dengan panjang jari-jari 14 cm dan n= 7 .

l{itunglah:

a. luas belahan bola. 
b. volurne belahan bola

Jmvuah:

Luasbelahanbola = r-t] ooral+ L(lingkaran)

b. Volumebelahanbola = l " t "u
14

= 2" 5 
*...x...x...x...x.'.

= ... cm3.

Z. $ebuah tangki tempat penampungan air berbentuk tabung dengan belahan bola di kedua

ujungnya. Diameter tabung 1,4 m dan panjang tabung 3 m. Jika n = ?, hitunglah berapa

liter volume air dalam tangki tersebut!

Jawab: Buat sketsa tangki

9===...m=...dm.
2 ...

...m=.,.dm.

4'x4nf2+tcf2
2

2nf+n12
... n 12

xxx
... cm2.

Jari-jari = r =

Tinggi = | =

Volume tangki = V (tabung) + 2 x V (belahan bola)

V(tabung)+V(bola)

4
rr2t+;7rf3

J

22 .4 22
(-- x.-. x... x...)+ (= x 

-\ 7 "', .3 
7

+

".. dm3

... liter.



Sebuah bola sepak berdiameter2l cm, jika

22
r= 7, hitunglah:

a. luas kulit bola
b. volume bola

Jawab:

4. Sebuah bola padat, dimasukkan ke dalam
tabung sehingga bola menyentuh dasar
tabung, jika diameter bola = diameter
tabung = tinggitabung = 10 cm, hitunglah
volume udara didalam tabung di luar bola!
(x = 3,14)
Jawab:

Dua buah bola, masing-masing berjari-jari
8 cm dan 12 cm. Tentukan:
a perbandingan luas kedua bola (L,: Lr)
b. perbandingan volume kedua bola (Vi:

%l
Jawab:

3. Luas sebuah bola2464 cm2. Hitunglah:

a. jari-jari bola (n =

b. volume bola

Jawab:

Lotihqn Uii,,Kompetenri 2

A Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benart

1. Luas selimut tabung 550 cm2, jika tinggi
tabung 25 cm, maka panjang diameter
alas tabung adalah ....

a. 3,5 cm

b. 7cm
c. 10,5 cm
d. 14cm

2. Sebuah tabung jari-jarialasnya 5 cm danr 
tingginya 21 cm. Jika jari-jari atasnya
dibuat menjadi 6 cm, maka besar
perubahan volume tabung adalah ....
a. 716 cm3

b. ' 726 cm3

c. 736 cmg

d. 756 cm3

3. Pada sebuah tabung, panjang jari-jari
alasnya diperbesar4 kali ukuran semula
dan tinggi tabung diperbesar 3 kali
ukuran semula. perbandingan volume
semula dengan volume setelah
diperbesaradalah....
a. 1:6
b. 1 :12
Panjang diameter alas kerucut 10 cm.
Bila panjang garis pelukis kerucut 13
cm, maka luas seluruh permukaan
kerucut adalah ....

a. 260,80 cm2

b. 226,80cm2

c. 228,60cm2

d. 282,60cm2

c. 1 :36
d. 1:48

4.



11.5. Topi di samping
terbuat dari karton.

Luas kertas karton

yang diperlukan
adalah ....

a. 864 cm2

b. 71Ocm2

c. 704cm2

d. 550 cm2

Sebuah kerucut setinggi 30 cm memiliki

keliling alas 66 cm. Volume kerucut

tersebut adalah ....

a. 3.465 cm3

b. 6.930 cm3

c. 10.395 cm3

d. 13.860 cm3

Luas selimut kerucut 550 cm2. Jika

panjang garis pelukis 25 cm, nilai n =

22

f , maka volume kerucut adalah ...

cm3.

Sebuah kaleng susu berdiameter alas

14 cm dan tinggi 10 cm. Luas permukaan

kaleng susu tanpa ditutup adalah ....

a. 308 cm2

b. 440cm2

594cm2
748cmz

c.

d.

6.

7.

12. Sebuah drum berbentuk silinderdengan

tinggi 1 meter. Bila panjang diameteralas

drum 70 cm, maka volume minYaktanah

yang dapat dimuat oleh drum tersebut

paling banyak ..."

a. 395 liter c. 350liter

b. 385liter d. 325liter

Sebuah tabung penuh berisiair, ke dalam

tabung tersebut dimasukkan sebuah

balok besi berukuran 25 cm x 20 cm x

15 cm. Bila diameter alas tabung 70 cm

dan tinggi tabung 1 meter, maka sisa

air yang berada dalam tabung tersebut

adalah

a. 385 liter c. 375,5liter

b. 377,5liter d. 7,5 liter

Panjang jari-jari alas sebuah kerucut

adalah 3,5 cm. Bilatinggikerucut 12cm,

m.aka luas permukaan kerucut adalah

c. 1.332

d. 1.432

c. 3,50liter

d. 2,75liter

cm3, dengan nilai n =

c. 10,5 cm

d. 14cm

13.

8. Sebuah drum berbentuk tabung dengan

tinggi 1 m dan panjang jari-jarinya 35 cm,

berisi penuh dengan minyak tanah yang

akan dibagikan sama banyak kepada 70

orang warga masyarakat. Setiap warga

masyarakat mendaPat minYak tanah

22
sebanyak...(n= T).

a, 1.232

b. 1.312

a. 7,75liter
b. 5,50liter

14.

15.

16.

17.

a.

b.

132,0 cm2

137,5 cmz

176,0 cm2

198,5 cm2

,c.

d.

Sebuah kerucut akan dibentuk dari

sebuah karton berbentuk juring seperti

pada gambar berikut.

Ukuran tinggi
kerucut yang

terbentuk bila
panjang PA = 10

cm adalah ....

c. 8cm
d. 6cm

9. Panjang jari-jari bola yang mempunyai

1

volunie 14375

I aaaan....

a. 3,5 cm

b. 7,0 cm

10. Volume bola terbesar yang dapat

dimasukkan ke dalam kubus dengan

panjang rusuk 21 cm adalah ...'

a. 38.808 cm3

b. 14.553 cm3

c. 4.851cm3

d. 1.386 cmg

a, 16cm

b. 12cm

Volume kerucut dengan panjang jari-jari

alas 5 cm, panjang garis pelukis 't3 cm

dan n = 3,14 adalah ....

a.31,4cm3 c.314cm3
b. 62,8 cm3 d. 628 cm3

Sebuah kerucut memiliki tinggi 15 cm

iika luas alas kerucut 50,24 cm2 maka

volume kerucut adalah ....

25,12cm3

251,2cm1

75,36 cm1

753,6 cm3

a.

b.

c.

d.



18. Sebuah bakairberbentuktabung yang
panjang jari-jarinya 35 cm dan tinggi t,I
m terisi penuh. Setelah air dalam bak
terpakai untuk mandi dan mencuci
sebanyak 154 liter, berapakah tinggi sisa
airdalam baktersebut? --
a. 60cm
b. 80cm
c. 90cm
d. 100cm

19. Luas sebuah kulit bola 314 cm2,jika nilai
n 

.1,1.+, 
maka panjang diameteralasnya

adalah ....

a. 3,5 cm
b. 5,0 cm
c. 7,0 cm
d. 10 cm

S_ebuah tabung berdiameter d cm, bila
di dalam tabung terdapat kerucut dengan
diameter alas kerucut = tinggi keru-cut
= diameter alas tabung = tinggi tabung,
maka perbandingan votume t"Orn-g
dengan volume kerucut adalah ....

20.

B' Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!1' Luas permukaan tangki berbentuk tabung, bila volume tangki2.156 cm3dan tinggi tangki 14cm adalah .... -'. '-'-":
2' Panjang garis pelukis kerucut 12,5 cm.Jika jari-jari alas 3,s cm. Maka volumenya adalah ....

22It= 
T . Luasselimut

4' Dua buah bola perbandingan luasny a 4:9. Perbandingan volume kedua bola tersebut adalah

5' Luas permukaan belahan bola padat ad alah g42cm2. Jika n = 3,14maka diameternya adalah

6 Sebuah tabung panjang jari-jari arasnya 3,5 cm dan tinggi 10 cm. Nirai

tabung tersebut adalah ....

3. Sebuah kerucut panjang jari_jarialas 21 cm, tingginya 20 cm, dan

kerucut adalah ....

7' Luasserimuttabung 2200 cm2- Jikatinggitabung25cm, nirain =
alasnya adalah ....

22
n = T. Volume

22

7
, maka panjang jari-jari

8. Keliling aras sebuah kerucut 44 cm. Jika tinggi kerucut 24 cmdan nirai n =
permukaan kerucut tersebut adalah ....

9. Dua buah kerucut mempunyai perbandingan 11 : 12 
=V, : V. adalah ....

10. Volume betahan bola padat adatah Zfif^ cm3. Jika zr =

adalah ....

22

7, maka luas

1 :2 dan t, : t, = 2 : 3. perbandingan

22

7, maka luas permukaan bola



C. Jawablah soal-soal di bawah inl dengan lengkap, jelas, dan benar!

1. Sebuah lilin berbentuk tabung berdiameter 5 cm dan tinggi 16 cm, jika lilin terbakar 1 cm3

tiap menit, hitunglah lama lilin habis terbakar!

Jawab:

2.
F--19-TI--I

Sebutir peluru berbentuk seperti gambar di samping.

Tentukan:

a. isimesiu yang berada dalam peluru

b. luas permukaan logam yang digunakan untuk membuat{re peluru tersebut

t 
34mm

Jawab:

Gambardisamping adalah tabung yang berisi4 buah bola

yang berdiameter 7 cm. Hitunglah volume udara di dalam

tabung di luar bola!

4. Suatu pesta dihadiri oleh 500 orang, setiap orang diberifan I gelas minuman teh. Jika

gelas yang digunakan berupa tabung berjari-jari 3 cm dan tinggi 10 cm, berapa liter minuman

teh yang harus disediakan?

Jawab:

5. Gambardisamping merupakan kap lampu. Panjang jari-jari

(r,) = 6 cm dan (rr) = 15 cm. Panjang garis pelukis 25 cm.

Nilai r = 3,14. Hitunglah luas penutup kap lampu yang

berbentuk kerucut terpancung tersebut!

Jawab:

LeUhen Ull f,ompotcnrl:

NATA.RA'A



A Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benart

1. 5. Sebuah foto akan ditempel pada
selembar karton berukuran 40 cm x 60

cm. Di bagian kiri, kanan, dan atas foto
tersisa karton selebar 5 cm. Jika foto
dan karton sebangun, maka luas foto

Bila persegi panjang ABCD sebangun
dengan persegi panjang AEFD, maka
pasangan sisi-sisi yang bersesuaian

adalah ....

a. ABdenganAE
b. BCdenganAD
c. DCdengan DA

d. BC dengan EF

2. t Pada segitiga siku-

N siku ABC di

I \ samping diketahui

I \ Panjang BC = 30
.l X cmdanCD=18

L/ \ cm. Panjang AD
b/ \ adalah ....
BC

a. 18cm
b. 24cm

Bila panjangAB = 18 cm, CD = 10 cm,

EF = 13,2 cm, dan FB = 6 cm, maka
panjang CF adalah ....

DC

adalah ....

a. '1.200 cm2

b. 1.250 cm2

c. 1.300 cm2

d. 1.350 cm2

Selembar seng dengan luas 1 m2

berharga Rp20.000,00, bila ayah akan
membuat bak penyimpanan air
berbentuk tabung dari seng berukuran
tinggi 2 meter dan panjang diameter 2,8

meter, maka jumlah uang yang
digunakan untuk membeli seng sebesar

a. Rp598.400,00

b. Rp589.400,00

c. Rp594.800,00

d. Rp584.900,00

Sebuah topi petani yang sedang dipakai

berdiameter atas 48 cm, bila tinggi topi
petani tersebut 10 cm, maka luas
permukaan luar topi petani tersebut
adalah ....

a. 1.959,36 cm2

b. 2.449,20cm2
c. 2.939,04 cm2

d. 3.918,72 cm2

Volume sebuah kerucut 2.200 cm3,

tingginya 21 cm. Jika nilai n = +,
maka diameter alas kerucut adalah ...

cm.

a. 10

b. 20

c. 30

d. 40

Sebuah bola luas kulitnya 100 n cm2,

panjang jari-jari bola adalah ....
a. 25cm
b. 12,5 cm

c. 10cm
d. 5cm

6.

10 cm

6cm
CG

c. 32 cm

d. 50cm

4cm
2cm

c. 10dan 19

d. 10dan 18

7.

A

a.

b.

4.H

Eo
o
N

8.

c.

d.

El-#F- SOcm

Diketahui trapesium ABGC dan EFGH
sebangun. PanjangAC dan HC berturut-

turut... cm.

a. 12dan23
b. 10dan 30

9.

AE



11.

12.

10. Perhatikan gambar di bawah!

Tinggitabung sama

dengan diameter

bola. Jika tinggi
tabung 12 cffi,

maka selisih vol-

u me tabu ng

dengan volume bola

adalah .... 16.

a. 144xcm3

b. 216ncm3

c. 2BB ncm3

d. 324ncm3

Di antara bangun-bangun di bawah ini

yang pasti sebangun, kecuali ....

a. dua persegi

b. dua segitiga siku-siku samakaki

c. dua belah ketupat 17.

d. dua segilima beraturan
A

Pada gambar di atas DE // BC. Panjang 18.

AE = ....
a. 10cm
b. 8cm

E

Pada gambar di atas Panjang AB = 12

cm, AE = 5 cm, AC = 10 cm, panjang

AD adalah ....

a. 5cm
b. 6cm

Pada gambar di atas Panjang AB = 24

cm, CD = 18 cm, AE = CE dan BF =

DF. Panjang EF adalah ....

a. 3cm
b. 6cm
c. 9cm
d. 12cm

15. Perhatikan gambardibawah!

a.3
b.4

Banyaknya
segitiga kongruen

adalah .". pasang.

c.5
d.6

Sebuah drum berbentuk tabung terbuat

dari seng. Bila panjang jari-jari alas

tabung 35 cm dan tinggitabung 1 meter,

luas minimal seng Yang digunakan

untuk membuat drum tersebut adalah ....

a. 14.580 cm2

b. 14.850 cm2

c. 29.760 cm2

d. 29.700 cm2

Sebuah tangki berbentuk tabung penuh

berisi minyak tanah 770 liter. Bila panjang

diameter alas tangki 1,4 m maka luas

sisi seluruh tangkiadalah ....

a. 50 cm2

b. 22.000 cmz

c. 30.800 cm2

d. 52.800 cm2

Bila panjang garis pelukis kerucut 13

cm, dan keliling alasnya 31,4 cm maka

volume kerucut adalah ....

a. 3,14 cm3 c. 62,8 cm3

d. 314 cm3

Sebuah peluru

berbentuk seperti

gambar di

samping. Bila

. panjang AB = 10

cm, AD = I cm dan

EF = 12 cm, maka

luas permukaan
luar peluru tersebut

adalah ....

13.

c. 6cm
d. 4cm

d. 9cm
d. 12cm

b. 31,4 cm3

19. E

14.

20.

a. 170 x cm2

b. 165 n cm2

c. 145rcm2
d. 140 n cm2

Volume bola yang berdiameter 7 cm,

dengan n =

a. 179,6

b. 189,6

c. 279,6

d. 1437,3

22

7
, adalah ... cm3.



B. Jodohkantah pernyataan kelompok A dan jawaban ketompok B dengan benart

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sebuah foto berukuran panjang x lebaradalah 25 cm x 20 cm sebangun
dengan bingkainya. Jika lebar bingkai 24 cm, maka panjang bingkai
foto adalah ... cm.

Perhatikan gambar di bawah!

Banyaknya pasangan segitiga yang kongrubn
ada... pasang.

Luas permukaan seng yang digunakan untuk membuat kaleng tanpa
tutup dengan jari-jari lingkaran alas 14 cm dan tinggi 20 cm (dalam
satuan cm3).

Luas permukaan kerucut terbesar (dalam satuan cm2) yang dapat
dimasukkan dalam tabung yang tingginya24 cmdan luas alaJtabung
154 cm2.

Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus dengan
rusuk 21 cm adalah ... cm3.

Perhatikan gambar!

PT = 9 cm, TR = 6 cm, jika QR = 20 om,
maka panjang ST adalah ... cm.

Perhatikan gambar di bawah!

NilaiX adalah ... cm.

Tinggi sebuah gedung 12 m, tampak pada layar televisi setinggi 36
cm, jika lebar gedung pada televisi 52 cm, maka lebar gedung
sebenarnya adalah ... m.

Panjang jari-jarialas tabung bila dalam tabung diisiairT04 literdengan
ketinggian air 1,4 meter (dalam satuan dm).
Jika luas kulit sebuah bola 100 n cm2, maka panjang diameter bola
adalah ... cm.

a.4
b.5

1c. 5,

d.6
e. 10

t. 12

1

s. 17i

h. 30

i. 528

j. 550

k. 2376

t. 4851

Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benart
1 . Sebuah foto dengan ukuran 3 cm x 4 cm. Diperbesar menjadidua kalinya, maka perbandingan

luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah ....

2. Sebuah gedung tampak pada layar TV, berukuran lebar 40 cm dan tinggi 25 cm. Jika lebar
gedung sebenarnya 10 m, maka tinggiledung sebenarnya adalah .., m.

G.



3. Luas selimuttabung dengan panjang jari-jari 10,5 cm, tinggi 14 cm, dan nilai 
"= + adalah

4. Sebuah tabung memiliki perbandingan t: r = 3 : 2. Jika luas tabung 500 rr cm2, maka tinggi

tabung adalah ... cm, 
22

5. Sebuah belahan bola padat mempunyai panjang diameter 14 cm, dan nilai 
" = ;. Luas

sisinya adalah ... cm2.

6. Perhatikan gambar di bawah!

Jika ZDAB + ZDCB = 180".

DE = 20 cm, CE = 14 cm, dan BE = 10 cm. Panjang AB

7. Perhatikan gambardibawah!
Luas segitiga ABC adalah ... cm.

8. : Pada gambar disamping, AACD kongruen dengan ACBE' Bila

panjang AB = 8 cm, AC = 20 cm, AF = 10 cm, maka panjang FD

g. Sebuah kerucut panjang garis pelukis 13 cm, dan jari-jari alas 5 cm. Nilai r = 3,14 maka

volume kerucut tersebut adalah ... cm3.

10. Selimut kerucut terbuat darijuring lingkaran dengan sudut pusat 216". Jika panjang jari-jari 
.

juring15cm'makatinggikerucutyangterbentukadalah,..cm.

D. Jawabtah soal-soal di bawah ini dengan lengkap, Jelas, dan benarl

1. Sebuah foto dipasang pada helai karton berukuran lebar45 cm dan tinggi60 cm. Sisa karton

bagian kiri, kanan, dan atas selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun.

a. Gambarlah skala sketsa!

b. Tentukantinggifoto!

c. Tentukan sisa karton dibawah fotol

Jawab:

A

adalah ... cm.

B

adalah ... cm.

A.<-.---LJ.-l C



2. Perhatikan gambar di samping!
Bangun disamping adalah sebuah tabung yang didaramnya terdapal
bangun kerucut. Bila panjang TA = TB, AB = 14 cm, RD = 24 cm.
Tentukan:

a. panjang TC
b. Iuas permukaan kerucut
c. volume udara dalam tabung yang berada di luar kerucut

Gambar di samping adalah sebuah bandul
yang terdiridari belahan bola dan kerucut.
cm, TC = 4,8, tentukan:
a. panjang TD
b. volumebandultersebut
c. luas permukaan bandul
Jawab:

padat terbuat dari besi
Jika panjang AB = 2,8

Perhatikan gambar di samping!
Jika panjang sisiQS = g cm dan eR = 25 cm, hitunglah:
a. panjang sisiPS
b. panjang sisiPR
c. luas APQR

Jawab:

5. Seseorang ingin *"r 
n

merencanakanvolumetersebutlS4Sdm3denganjari-jariTdmdannilain= 
f ,nnungUn:

a. tinggibejana
b. luas plat besi untuk membuat bejana
Jawab:

3.

4.





2.

Menyajikan Data Tunggal dalam Bentuk Tabel

Pengertian Populasi dan Sampel
a. Populasiadalah himpunan se/nua obyekyang menjadi sasaran penelitian.
b. Sampe/ adalah sebagran obyekyang benar-benar diamati (diteliti).
Contoh:
Untuk mengetahui kandungan limbah suatu pabrik (berbahaya/tidak), seorang ahlicukup mengambil
1 gelas air limbah untuk diteliti. Dari cerita ini, maka:
a. Populasinya adalah seluruh air limbah.
b. Sampelnya adalah 1 gelas air limbah.

Penyajian Data Statistika
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel/Daftar
a. Tabel distribusifrekuensi datatunggal
b. Tabel distribusifrekuensidata berkelompok
Contoh:
a. Tabeldistribusifrekuensidatatunggal

Nilai Ulangan Matematika
Kelas9ASMPNTMakassar

b. Tabeldistribusifrekuensidataberkelompok

Jarak Tempat Tinggat (km)
Siswa Kelas 9 A SMPN 7 Makassar

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

$t-t il t

$+{ tt+t tt+l I

rH{ ilil
il

1

1

3

I
16

I
2

It-++ ttt{ ttu I il I

tFt{ tt,l{
19

10

3

4

4

ffi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jumlah 40



Pada tabeldiatas:
1. Terdapat 5 kelas interval (5 kelompok nilai) yaitu kelompok (1 - 3) s.d. (13 - 1 5).

2. Mempunyai interval kelas 3 (banyaknya nilaitiaptiap kelompok ada 3).

3. Batas bawah kelas 1 sampai dengan 5 adalah 1, 4,7 , 10, dan 13.

4. Batas atas kelas 1 sampai dengan 5 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15.

5. Titik tengah kelas 1 sampai dengan-S adalah 2, 5,8, 11, dan 14.

''lL - al Diakuai

Data berat badan dari 30 siswa kelas 8 SMP 1 adalah sebagai berikut:

52 57 51 49 57 53 58 53 49 57

50 46 49 46 53 55 57 50 50 49

49485054564947574755
a. Buatlahtabeldistribusidatatunggall
b. Buatlah tabel distribusidata berkelompok dengan interval kelas 5 dimulai dari40l
Jawab:
a. Tabel distribusi frekuensi datatunggal:

b. Tabeldistribusifrekuensi data berkelompok:

Pada tabel di samping:

1) Banyaknya kelas intervalada

... kelas.

2) Lebar kelas = interval kelas

ada ... nilai.

3) Batas bawah dan batas kelas

3 adalah ... dan ....
4) Titik tengah kelas 1 dan kelas

2adalah... dan....



Di suatu kecamatan terdapat 1B desa,
diantaranya 13 desa telah menanam padi
dengan menggunakan pupuk jenis baru.
Setelah panen, dipilih sebagian hasilpadi
dari4 desa, untuk diteliti. Tentukan:

a. populasi

b. sampel

Jawab:

2. Buatlah tabel dishibusi frekuensi data
tunggal dari hasil ulangan Matematika
kelas I SMP "Ngudi Kawruh" dengan data

Buatlah tabel distribusi frekuensi data
berkelompok, dengan interval kelas S

dimulai nilai40 dari hasilulangan lpAketas
I SMP "Pancasila" sebagai berikut:
45, 72,65, 69, 42, 56,6g, 52, 64, 5g
68, 64, 55, 59, 74,41, 53, 67, 53, 56
47, 65,70, 64,62, 69, 66, 56, 57, 55
Jawab:

4,4,5,5,6
6,8,7,5,4
9,6,5,4,9

Menentukan Rata-rata, Median, dan Modus Data Tunggal serta
Penafsirannva

1, Ukuran Pemusatan
Bilangan yang menjadi pusat suatu penyebaran (distribusi) disebut ukuran pemusatan.
Ukuran pemusatan ada 3 yaitu: mean (rata-rata), median dan modus.

a. Mean/rata-ra 
Jumlahsemuadata

ta/rataan = Banp<nr data

b' Median = data yang ditengah setelah data diurutkan daridata terkecil ke data terbesar.
c. Modus = data yang paling sering muncul (modus boleh lebih dari 1).
Contoh:
Nilai ulangan Matematika seorang siswa dalam 1 semester adalah sebagai berikut:
3, 6, 5, 6, g, 5, 4, 7.

Tentukan: a. mean c. modus
b. median

Jawab:

3 +6 +5+ 6+8 +5+4 +7a. lvlean= B = g =..

Data diurutkan = 3, 4, 5,N 6, 7, g.

Median = T =....

Modus=5dan....c.

.t,

.+

b.



,LembiiliSknd

1. Nilai ulangan IPA seorang siswa adalah 5, 7, 7, 6, 8.

Tentukan mean, median, dan modusnya!

Jawab:

Mean
':'

Urutan data = $,

Median

Modus

2. Tabel berikut iniadalah nilai ulangan Bahasa lnggris kelas 8.

Tentukan: a. mean

b. median

Jawab:

c. modus

Urutan data: 3, 4, 4,4,4, 5, ...

...+...
Jadimedian = --- =....

z

c. Modus adalah frekuensi 16 yaitu nilai ,...

3. Nilai rata-rata ulangan dari4 siswa adalah 6,50. Jika nilai seorang siswa baru dimasukkan ,

maka nilai rata-ratanya menjadi7,00. Berapa nilaisiswa baru tersebut?

Jawab:
Jumlah nilaidari 5 siswa

Jumlah nilai dari 4 siswa

Jadi nilaisiswa baru

a.

b.

Mean =

= 5x
= 4x

1. Hasil ulangan seorang siswa adalah: 7, 6, 4,6,7,8,4,7, 5.

Tentukan mean, median, dan modusnya!

Tentukan mean, median, dan modusnya!



Tabel berikut adalah hasil ulangan matematika dari beberapa siswa:

a. Tentukan mean, median, dan modusnya!
b. Berapa anak yang nilainya diatas rata-rata?
Jawab:

4. Nilairata-rataulangandarigsiswaadalah8,1.Jikaoi.
ratanya meniadi 7,8. Berapa nilaiseorang siswa baru itu?
Jawab:

5. Rata-ratatinggibadandari18anakadalah162cm.Se.elah@-
ratanya menjadi 161 cm. Hitunglah berapa cm rata-rata tinggi badan kedua anak tersebutt
Jawab:

2. Ukuran Pencaran
a' Jangkauan = rentangan = rentang nilai (R) adalah selisih data terbesar dengan data terkecil"

R=X,r"r,-x1r,ny

Kuaftiladalah ukuran perempatan yaitu membagisuatu kelompok data yang telah diurutkan
menjadi4 bagian yang sama.

Data Kuartil Kuartil Kuartil Data
terendah bawah tengah atas tertinggi

c' Jangkauan Antar Kuartil (JAK) adalah selisih kuartil ke-3 dengan kuartil ke-1.

JAK=K,-K,

Contoh:
Diketahuisuatu data: 7, S, 8,4, g, E, 7, 10,6. Tentukan:
a" jangkauan c. JangkauanAntar Kuartil
b. kuartil-kuartilnya

Jawab:
Urutan data adalah: 4,

x. ..
(mm)

5,5,6,7,7,9
tt
Kl K,

,9
t
K3

10

X,o*,

a. Jangkauan = X1r"r;_X1rin1 = ...

b. K, = lll =...

K,=""

r,= Y =.

c. Jangkauan Antar Kuartil = Ks - K, = .,. - ... =

4 5 6 7 I 9 10

,|
2 4 4 2 1 1

b.



Diketahuisuatu dhta sebagaiberikut: 7, 5, 9, 8, 5, 8, 4,6,4,8, 3, 5'

Tentukan:

a. jangkauan

b. kuartil-kuartilnYa

Jawab:
Llr;it*n data adalah:

c. JangkauanAntarKuartil

t
Kl

t
K2

I

K3

Jangkauan =

...+...
K,= -T- =

+
Kr= -2

T

K.= 2*

c. Jangkauan Antar Kuartil = Ks - Kr =

Ditentukan suatu data sebagai berikut 8,

4,5,2,6, 10, 3, 2. Tentukan:

a. jangkauan

b. K,, K, dan K.

Diketahuisuatu data sebagaiberikut: 9, 7,

10, 5, 5, 7, 4, 8,6. Tentukan:

b. K1, K2, dan lt

Suatu data yang telah.diurutkan adalah:2,

2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9.

Tentukan:

a. rentangan nilai

b. kuartil bawah, kuartil tengah, dan

kuartilatas

c. JangkauanAntarKuartil

Menyajikan Data Tunggal dalam Bentuk Tabel, Diagram Batang,

Garis dan Lingkaran

Suatu data dapat disajikan dengan 4 cara, yaitu dengan:

1. Tabel

2. Diagram batang

3. Diagram garis

4. Diagram lingkaran



berikut:

1. Sebuah dealer sepeda motor HONDA, dapat menjual Supra X dan Supra Fit sepertitapel

a. Lengkapidiagram batang berikut:

700

600

500

400

300

200

100

2011 201.2

W=Sulrax
ffi = 

grrt. t,,

b. PadaJahun berapa penjualan HONDA paling laris?

c. Pada tahun berapa penjualan Supra Fit paling banyak?

Jawab:

i

terlihat pada tabel berikut ini:

a. Buatlah diagram garisnya!

b. Pada umur berapa pertumbuhan tinggi badan anak tersebut berhenti?

c. Pada umur berapa pertumbuhan tinggi badan anak paling cepat?

Jawab:

s
untuk makan, 5% untuk pajak, 107o untuk pakaian, 15% untuk sekolah, 2070 ditabung dan

sisanya untuk keperluan lain-lain.

a. Buatlah diagram lingkaran!

b. Jika pendapatan keluarga Rp3.000.000,00, berapa rupiah kebutuhan untuk sekolah?

c. Berapa rupiah kebutuhan untuk lain'lain?

Jawab:



Histogram dan Poligon Frekuensi

1. Histogram
Histogram adalah diagram batang dengan persegipanjang yang saling bersisihan.
Contoh:
Tabelfrekuensi berikut menunjukkan hasilulangan Fisika siswa kelas g.

Buatlah histogram dari tabel di atas!
Jawab:

7

6
E

aca
(t)'

yJ
o
U_Z

1

0 23456779
Nilai

2. Poligon Frekuensi
Poligon frekuensiadalah garis yang menghubungkan titik tengah sisiatas setiap ,.r."n,panjang
sebuah histogram.

Contoh:
Tabelfrekuensi berlkut ini menunjukkan pertambahan tinggi badan anak dalam setiap tahunnya.

Buatlah poligon frekuensi dari tabel di atas!
Jawab:

7
'6, 

^cDo
c
!c
c
o4
-c.

Es
c

=Z
(t).l
(L

0

2 3 4 5 6 7 8 I

1 3 4 5 6 4 2 1

1 1,5 3,5 4 5,5 6 7 5 4 2 1

10 11 12 13 14 15 16 17 1B 19 20



Tabel berikut menunjukkan jarak rumah siswa ke sekolah:

Tunjukkan:

a. histogram

b. poligon frekuensi

Jawab:
a.

10

I

I
I

.66
corr5sv
,94

3

2

1

0

10

9

8

7

.66
c(r!
:J

I

,94
3

2

1

0

Nilai (km)

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a' b, c, atau d di depan jawaban yang benart

1. Nilai matematika Ani selama semester 3'

ketiga adalah 80, 60, 70, 60, 50, 70,40,

70,40. Data tersebut mempunyai mean'

median, dan modus masing-masing

adalah ....

a. 40, 50, dan 60

b. 50,60, dan 60

c. 60,60, dan 70

d. 70,70, dan 70

2. Diketahui data kuantitatif sebagai

berikut: 6,2,4,7, 6, 5, 4, 3'

Pernyataan berikut ini yang benar adalah

". 
median 5

b. modus 7

c. kuartil 1=3,5
d. kuartil2 = 6

Rata+ata nilai matematika pada tabel di

atas adalah ....

a. 60 c,

b. 62 d.

63

65

30

40

50

60

70

80

90

2

2

6

10

5

4

1



4. Perhatikan tabeldi bawah ini!

Jika mean dari data di atas adalah 73
maka nilaiX adalah ,...

a.3
b.4

c. 174cm
d. 179cm

5. Dari 8 orang pemain voliy, tinggi rata-
ratanya 174 setelah 2 orang keluar" dari

tim tinggi rata-r"a:a rnenjadi ':75 cm.
Tinggi rata-rata pemain yang keluar
adalah ....

a. 169cm
b. 171cm

Dalam suatu kelas terdapat 24 siswa"
Nilai rata-rata Matematika siswa wanita
adalah 80 dan siswa pria rata-ratanya
74 sedangkan nilai rata-rata keseluruhan

siswa dalam kelas itu 76. Banyak siswa
wanita dalam kelas tersebut adalah ....

Data penjualan beras daritoko sembako
pada lima hari minggu pertama bulan
Januari.

Jumlah berat rata-rata yang terjual
setiap hari pada minggu tersebut adalah

9.

c.5
d.6

6. c.

d.

a.

b.

35 kwintal

40 kwintal
42 kwintal

44 kwintal

Diagram lingkaran di bawah
menunjukkan mata pelajaran yang pal-
ing disukai oleh siswa di suatu SMp
dengan jumlah siswa 540 orang.
Banyaknya siswa yang menyukai
matematika adalah ....

140 orang

150 orang

192 orang

210 orang

Diagram di bawah menunjukkan
penjualan bensin dalam 1 minggu,
namun data penjualan Rabu dan Jum'at
terhapus. Jika rata-rata penjualan bensin
dalam 1 minggu adalah 3.000 liter,
jumlah penjualan hari Rabu dan Jum'at
adalah ..."

Diagram garis berikut menunjukkan
produksi beras di suatu daerah pada
tahun 1970 - 1980 di bawah ini.

Tahun

Jumlah produksiberas pada tahun 1970
sampai dengan 1980 sebanyak ... juta
ton.

Seorang camat wilayah X ingin meneliti
jenis penyakit pada sapi di wilayahnya.
Untuk keperluan itu, ia memeriksa
masing-masing 5 ekor sapi pada
beberapa kelurahan yang ada diwilayah
X. Populasi penelitian tersebut adalah ...,

a. 5 ekor sapi
b. seluruh sapidiwilayah X
c. sapi di beberapa kelurahan
d. seluruh sapidi satu kelurahan

Jangkauan interkuartil dari data: 1.t, 7,

6,12,14,8, 10, I adalah .,..

10.

o
(s

E
-g
6
d'

o

p,
o

7.

a.

b.

tJ.

d.

a. I orang

b. I orang

c" l0orang
d. 16orang

5.000liter
5.500liter

c. 575

d. 800

a. 400

b. 450

8.

ou""Cr.S

11.

5

4
o

:e2t
't

0 12.

c.

d.

a.

b.

2.500liter
4,000liter

a. 2,5

b.4
c.8
d. 10,5

*..o ..-- ul" *s€ o.od

ffi 50 60 70 80 90 10c
R$N"NN

1 5 x 4 3 1



2

4

6

7

5

50

60

70

80

90

'13. Perhatikan tabel berikutl

Median daridata tabeldi atas adalah ."

a. 60

b. 65

c.

d.

Selisih banyak siswa yang memperoleh

nilai6 dan 9 pada diagram diatas adalah

^. 
9 orang c. 5 orang

b. 6 orang d. 4 orang

19. Perhatikan gambarl

Diagram tersebut memPerlihatkan

kegemaran siwa terhadaP bidang

olahraga. Diketahui banyak siswa yang

gemar bulutangkis 40 orang, ZAOB =

90", ZBOC = 30", ZCOD = 70', dan

IDOE = 50o. Perbandingan banyak

pemilih sepakbola dan tenis meja

adalah ....

a. 4:1
b. 5:2

Pada diagram diatas presentase siswa

yang gemar matematika adalah....

1c. 335%

d. 600/o

12

20

a.6
b.8

c. 70

d. 75

Banyak siswa Yang mendaPat nilai

kurang dari nilairata-rata adalah ....

15. Nilai rata-rata tes 15 siswa adalah 66.

Bila nilai Dina dimasukkan, nilairata-rata

menjadi 67. Nilai tes matematika Dina

adalah ...

a. 76

b. 78

a. 11 orang

b. 12 orang

c. 20 orang

d. 23orang

c. 82

d.u

37 kg

39 kg

16. Rata+ata berat badan dari sekelompok

siswa yang terdiri 28 orang adalah 34 kg.

Setelah Ani dan Romi bergabung pada

kelompok tersebut, rata-rata berat badan

meningkat menjadi 34,2 kg. Jika berat

badan Ani 35 kg maka berat badan Romi

adalah....

c. 6:1
d. 8:3

a. 34 kg

b. 35 kg

c.

d.

17. Diagram batang di bawah ini

menunjukkan nilai ulangan matematika

yang diperoleh dari 38 anak pada suatu

kelas. Banyak siswa yang memperoleh

nilailebih dari6 adalah ...'

rtr;o'6
(!
c
(E

c
6
dt

1

a. 161%

2
b. 161%

Tabel di bawah ini menyatakan nilai

3

I
12

10

7

50

60

70

80

90

NILAIi'ATEMATIKA



7.

8.

B. Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Suatu data terdiridaritiga buah bilangan. 6.

Jangkauan data 7, jika mean 16 dan me-
dian 17, maka bilangan terbesar adalah

Berdasarkan data pada tabel di atas,

banyak siswa yang memperoleh nilaidi
bawah rata-rata adalah ... orang.

Nilai median dan modus dari data
atas berturut-turut adalah ....

Diagram lingkaran di atas menyatakan
kegemaran siswa suatu kelas: Jika
jumlah siswa dalam kelas tersebut 40
orang, maka banyak siswa yang gemar

tenis meja adalah ... orang.

Diagram garis diatas menunjukkan data

siswa yang masih sekolah di suatu
desa. Rataan daridata tersebut adalah

Diagram berikut ini menunjukkan data
tentang kegemaran siswa berolahraga
di sekolah. Banyak siswa yang gemar

sepakbola 65 orang, banyak siswa yang
gemar bersepeda ....

Hasil pengukuran tinggi badan dalam
satuan centimeter diperoleh sebagai
berikut: 164, 163, 170, 159, 160, 155,
167, 158, 162, 165, 156, 172, 168, 165.

Rentang daridata diatas adalah ....

Rata-rata berat badan dari sekelompok
siswa yang terdiri36 orang adalah 35,1

kg. Setelah Ani dan Romi bergabung
pada kelompok tersebut, rata-rata berat
badan meningkat menjadi35,5 kg. Jika
berat badan Ani 40,4 kg maka berat
badan Romiadalah ....

Diketahui data: 6; 7,5;5;8; 7,5; 6; 7; 6;

5; 8; 5;6. Jangkauan interkuartildaridata
tersebut adalah ....

Mar Apr Mei

Perhatikan histogram berikut!

Mean dari hasil singkong yang
ditunjukkan pada histogram tersebut
adalah ... kg.

9.

10.
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D. Jawabtah soal-soal di bawah ini dengan lengkap, ielas, dan benarl

1. Tabel frekuensi yang memperlihatkan skor perolehan tes

matematika seperti berikut.

Dari data di samping tentukan:

a: nilairata-ratanYa

b. median

c. modus

Jawab:

Z, Dari40 siswa terdiri dari 8 siswa suka Matematika,12 siswa suka Bahasa lndonesia, 13

siswa suka lPA, dan sisanya suka Bahasa lnggris. Buatlah diagram lingkarannya:

a. dengan rpenggunakan derajat (')!

b. dengan mbnggunakan Percen!

Jawab:

3. Dalam suatu kelas terdapat40 siswa. Nilai rata-rata Matematika siswa wanita adalah 82dan

siswa pria rata-ratanya 78 sedangkan nilairata-rata keseluruhan siswa dalam kelas itu 79,8.

Berapa banyak siswa wanita dalam kelas tersebut?

Jawab:

4

5

6

7

8

3

2

6

5

4

4. Tentukan mean, median, dan modus daridata berikut:

a. 10,8,9, 5,7,6,6,5,8, 10, 5,5,7
b. 7,8,6,5,6,5,8,7,6,9
Jawab:

Diperoleh data umursiswa (dalam tahun) adalah sebagaiberikut:

12, 15,14, 16, 12, 15,15, 13, 14, 15,16, 11, 16, 17, 12, 14,13, 14, 15, 15.

a. Buatlah tabel frekuensi data tersebutl

b. Tentukan data terkecil, terbesar, dan jangkauan datal

c. Tentukan kuartilatas, kuartilbawah, dan jangkauan interkuartil!

Jawab:

LaUhrn Utl l(ompctcnrl :

RAIA-nAIA 'fJ



EVlemjelaskan elan lklereentukan Ruang Sampel, Titik Sampel

i. 'Timq{akan Acak dan Kejadian Sreak

rl. Tindakan acak adalah me!akukan

tindakan i;:nPa rlienliiin-milih.

h Kejarlian aeak aclalan ltastldntt tlrluakaii

acak.

Cor:toh:

Jik;: kita rnelernpar sebuah darlu (berntata

ciar"i,"r 1, 2, 3, 4, 5, 6) elan ternyata yanq

milncul mata tladu 5, rnaka sebagai:

fi. Trntjakar: acaii adalah meiempar dadu.

b. Keji:eiiarn sl:r,:rk adalah tn*it*ulnya rnata

d'-'el"l5

t: $€uamg $arnpe!, Titi$q $arnpei, dan

H'ej*dian
Ruangt sampe!(S) adalah himpunan semua

ha*il yang mungkin terjadi.

fli:,.r sarnpel acialah r:n g gr:t*-an g gota dari

:uang sairrp*i.

l{eiadia* ad;*!nh himpunan bagian dar! ruang

sarnpel.

eeuntoh:

ir*rJa pelenrperan sebuah dadu, rnaka:

e RuanE sampel ($) adalah: {1, 2, 3, 4, 5

s)

tr "l-itik 
sarnpel adalah: 1, 2, 3, 4, 5, rjan 6

r: l{ejadiar"t prima adalah:{2, 3, 5}

d. 1.";'1n,-!i;;n ganlilad;;i.*h: [1, 3 5]

3" Menyusun Ruang Sampe! Jika
Anggotanya Berhingga (>1 )

Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a. Diagram pohon

b. Tabel/ciaftar

Gontoh:

Pada pelemparan dua keping uang logam,

hasilnya:

a. Diagram pohon

_- A (A, A)

"'-r 
G (A, G)

_-- A (G, A)
o{

-- G (G, G)

b. Tabel/daftar
:--*Uang 

ll

Llanq | 
*--=- A L,

A (4, A) (A, ...)

G (G, ...) ( )

Maka:

a. Rirang sampel (S) = {(A, A), (A, G),

(...,.,.), (...,. ))
h'. Titik sampel * (A, A), (..., ..,), (..,, ,.,),

dan( , ;
r. Ke.iadian (muneul lAdan 1G)= {(A, G),

(G,Ai)

) a. Kejadian (munculnya semuaA)adalah

) tr Kejadian (munculnya semua G)adalah

I ..".

) e " Kejaelian (nnuneulnya 1A dan 2G)adalah

' ij Kelediai-r{munculnya2AdanlG)adalah

Tentukan hasii dari pelemparan tiga keping uarng logam, dengan melengkapidiagram pohon

berikutl

Diagrarn pohon
(A, A, A)

(,
I\,, , ..

(,,
{,,
(,

,o, i, o';

4

,,"
.\ \-

G



2. Lengkapilah titik-titik berikut, untuk pelemparan dua buah dadu bermata 1,2,3,4, 5, dan 6!
Tabel/daftar:

Tulislahl

a. Kejadian (dua dadu berjumtah 3)
adalah t.... .... .... .... .. . .)

b. Kejadian (dua dadu berjumlah 4)
adalah t.... ... .... .. ... .)

c. Kejadian (dua dadu berjumlah 8)
adalah t.... .... . .. .... .... .)

d. Kejadian (dua dadu berjumtah 11)

adalah t.. . .... .... .... .)

1. Tiga keping uang logam dilemparbersama-
sama satu kali, tulislah:
a. kejadian munculnya paling sedikit dua

gambar

b. kejadian munculnya paling banyakdua
angka

Jawab:

Sebuah dadu dan sekeping uang logam
dilempar bersama satu kali. Tulislah:
a. kejadian munculnya dadu bermata

prima dan uang bersisigambar
b. kejadian munculnya dadu bermata

ganjil dan uang bersisi angka
Jawab:

Percobaan melempar dua buah dadu
bersama-sama satu kali, tulislah:
a. kejadian munculnya dua dadu

berjumlah 7
b. kejadian munculnya dua dadu

berjumlah 10

Jawab:

Dua lempengan bernom or (1 ,2,3) dan (1,

2,3, 4l diputar bersama-sama satu kali,
tulislah:

a. kejadian kedua lempeng berhentipada
jumlah 5

b, kejadian kedua tempeng berhentipada
jumlah 6

Jawab:

5. Sebuah lempengan bernomor (1, 2, l, 4)
dan sebuah dadu bermata(1,2,3,4, S,6)
diputar bersama satu kali. Tulislah:
a. kejadian lempeng berhenti pada

bilangan ganjil dan dadu muncul prima

b. kejadian lempeng dan dadu berjumlah
8

Jawab:

2.

I

4.

3.



Menghitung Nilai Peluang Suatu Kejadian

1. Frekuensi Relatif
Frekuensirelatif adalahperbandingan antara banyaknya hasilyang muncul pada suatu percobaan

dengan banyaknya percobaan.

Banyaknya A muncul
Frekuensi relatif munculnya A = Banyaknya percobaan

Contoh:
Sekeping uang logam dilempar sebanyak 100 kali, ternyata hasilnya muncul angka sebanyak 55

kali. Tentukan:

a. frekuensi relatif munculnya angka -
b. frekuensi relatif munculnya gambar

Jawab:

a. Frekuensi relatif munculnya angka =

b. Frekuensi relatif munculnya gambar =

55 11

100 = 

' 
atau{J'5b

100-55 45 9
= __ atau 0,45100 100 20

1. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 100 kali, hasilnya seperti pada tabel

berikut:

Maka: Frekuensi relatif munculnya mata dadu'1

Frekuensi relatif munculnya mata dadu 2

Frekuensi relatif munculnya mata dadu 6

Pada pemutaran lempeng bernomor 1 s/d 8, sebanyak40 kali, maka:

a. Frekuensi relatif berhentinya lempeng pada nomor 1 = ....

b. Frekuensirelatifberhentinyalempengpadanomor-nomorgenap

c. Frekuensi relatif berhentinya lempeng pada nomor-nomor prima

b.

d.

2.



Sebuah uang logam dilemparkan
' 
sebanyak 60 kali. Jika muncul angka 36
kali, tentukan frekuensi relatif:

a. munculnya angka

b. munculnya gambar

Pada pelemparan dadu sebanyak 150'
kali, hasilnya 20 kali muncul mata 1, 25

kali muncul mata 4; dan 30 kali muncul
mata 6. Tentukan:

a. frekuensi relatif munculnya mata 
'

dadu 4

b. frekuensi relatif munculnya mata

dadu prima

Jawab:

Pada pemutaran sebuah lempeng
bernomor 1 s/d 12 sebanyak 30 kali,

munculbilangan ganjil 12 kali, bilangan 1

dan 9 muncul 5 kali, dan bilangan 2
muncul 1 kali. Hitunglah frekuensi relatif ,

munculnya:

a. bilangan genap

b. bilangan prima

Jawab:

2. Menghitung Nilai Peluang (P)

Peluangjuga disebu I probabilitas atau nitai

kemungkinan dilambangkan "P". Peluang

suatu kejadian adalah perbandingan antara

banyaknya kejadian yang dimaksud dengan

Peluang kejadian =

FjnyabnyS lEjadian yang dimatsyfl
Banyaknya kejadian yang mungkin

Contoh:

Sebuah dadu dilemparkan '1 kali. Tentukan:

a. peluang munculmata dadu ganjil

b" probabilitas munculmata dadu prima

Jawab:
a, Kejadian ganjil = 1, 3, 5 -+ banyaknya

s$
Kejadian yang mungkin = 1, 2,3, 4, 5, 6
+ banyaknya = 6

Jadi peluang munculmata dadu ganjil=

b. Kejadian pilma = 2, 3, 5 -+ banyaknya

Kejadian yang mungkin = 1, 2, 3, 4, 5, 6
*r banyaknya = 6

Jadi probabilitas muncul mata dadu

. 31
pnma = 

6 
=z

Kisaran Nilai Peluang
a. Jika ruang sampbl (S) dan muncul

kejadian (A)maka peluang kejadian (A)

rumusnya adalah:

P(A) = peluang kejadian A
n(A) banyaknya kejadian A
n(S) = banyaknya kejadian yang

mungkin

Nilai peluang (P) berkisar dari 0 s/d 1

dan ditulis 0 sP <@.

1) Jika P(A) = 0, berarti kejadian A
merupakan kejadian yang mustahil. .

2) Jika P(A) = 1, berarti kejadian A
merupakan kejadian yang pasti.

Untuk setiap kejadian A, berlaku:

P(bukanA)=t-P(A)

P(A)+ P(bukan A)= t

Contoh:
Pada pelemparan sebuah dadu bermata 1,

2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan:

a. P(munculnya mata dadu 4) :

b. probabilitas mata dadu munculT
e . nilaikemungkinan mata dadu muncul<

7

d. peluang muncul mata dadu bukan 4

31
-=+62

e.

n(Al
P(A)= ;:

atau



Jawab:

n(4)
a. P(4) = ,.,(S) =

n(7)
b. P(7) = n.S) =

1

6

0

= =0(mustahil mata
6

dadu muncul 7)

n(<7) 6 .. ..
c. P(r 7) = ;u; = -6- = 1 (Pasti mata

dadu muncul 1, 2, 3, 4, 5 atau 6)

d. P(bukan 4)=1 -P(4)=1- * = I -

4. Frekuensi HaraPan

Frekuensi harapan suatu keladian (A) adalah peluang A x banyaknya percobaan'

Rumus:

f(A)=P([)xn

15
66

Percobaan memutar lempeng bernomor 1 s/d

10. Tentukan:

a. peluang lempeng berhenti pada nomor

prima.

b. nilaikemungkinanlempengbefientipada
nomor 15.

c. probabilitas lempeng berhenti pada

nomorbukan Prima.

d. probabilitas lempeng berhenti pada

nomor bukan 3.

Jawab:

n(Prima)
a. P(prima) = -n(S) = 

-

b. P(15)

c. P(bukan Prima) = ... - P(...)

:-
d. P(bukan 3) = ... - P(..')

r ... -,..

Sebuah dadu dilemparkan satu kali.

Tentukan:

a. peluang munculnYa mata dadu

prima genap

b. probabilitas munculnya bukan prima

Sebuah kantong berisi 10 boia putih, I
bola hijau, dan12 bola merah. Jika sebuah

bola diambil secara acak, tentukan:

a. nilaikemungkinanterambilnyabola

Putih
b. peluang terambilnya bola merah atau

hijau

c. probabilitas terambilnya bola bukan

3. Sebuah huruf diambil secara acak dari

huruf Pembentuk kata 'PANCASILA''

Tentukan peluang terambilnYa:

a. hurufA
b. bukan hurufA

c. bukanhurufvocal

4. Sebuah lempeng bernomor 1 s/d 12

diputar, tentukan:

a. P(prima)

b. P(bukan Prima)
c. P(bukan prima genaP)

5. Sebuah kartu diambil secara acak dari

seperangkat kartu Bridge. Tentukan

peluang terambilnYa:

a. kartu AS

b. bukan kartu K

c. bukan kartu daun hitam



Osntoh:
Percobaan melemparsebuah dadu sebanyak

300 kali, tentukan frekuensi harapan
munculnya:

a. mata dadu 5

b. mata dadu ganjil

Jawab:

a. P(5) = , maka f(mata dadu 5) =

300 kali = 50 kali.

1

-x6
1

b

b. P(ganjil)

$anjil) =

maka f(mata dadu
1

2'
J

6

1

2
300 kali = 150 kali.

Kejadian
dan Sali

Saling Lepas
Bebas

1. Kejadian A dan B sa/lng

anggota A. dan anggota

anggata persekutuan.

Rurnus:

P(A atau B) = P(A) + F(B)

K e j a sd/,ng be0as jika antara

anggota A dan anggota B ferdapat anggota

Bersekutuan.
Rumusr

P(A dan B) = P(A) x P(B)

Pada pelemparan sebuah dadu merah dan

sebuah dadu putih bersama-sama, Tentukan:

a. peluang munculnya mata dadu jumlah 5

atau 6

b. peiuang munculnya mata dadu 5 merah

dari 6 putih

Jaurill*:
a" Keiqdian jumlah 5 = {(1, 4);

i2, 3); (3, ..); (4, ...))
Ke.iadian jumlah 6 = {(1, 5);

{}, . }; (3, ".); (4, ...);(5, ...)}

/epas jika antara

B tidak terdapat

2.

I .rring

J teoas

Maka P(jumlah 5 atau 6) = P(jumlah 5)

+pUumlah6)= 
36 =: = _

b. Kejadian 5 merah = {(5, 1); (5,

...); (5,...); (5,...); (5,...); (s, ..))

Kejadian 6 putih ={(1, 6); ( ., 6);
(..., 6); (..., 6); ( .., 6); (.. , 6))

Maka P(5 merah dan 6 putih):

I sating

foenas

Peluang seorang anak balita terserang

diare adalah 0,02. Jika jumlah balita di

suatu desa 400 anak, tentukan:

a. iumlah anak balita yang mungkin

terserang diare

b. iumlah anak balita yang sehat

Jawab:

Dalam pertandingan sepak bola, peluang

untuk menang 0,5 dan peluang seri0,2.
Jika banyaknya pertandingan 30 kali,

tentukan:

a. berapa kali kemungkinan menang

b. berapa kali kemungkinan kalah

Jawab:

Peluang siswa untuk naik kelas adalah
0,94.

a. Berapa anak akan naik kelas jika
jumlah siswa 240 anak?

b. Berapa anak tidak naik kelas jika
jumlah siswa 450 anak?

Jawab:

Percobaan nnelempar dua buah dadu,

berwarna merah dan hijau bersama-sama.

Tentukan:

a. peluang munculnya mata dadu
berjumlah 5 atau 10

b. peluang munculnya mata dadu 4
merah dan t hijau

Jawab:



E-qtihcn llii Kompetenri 4

A Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yamg benar!

', Jika 4 buah logam dilemPar sekali

secara bersamaan, maka banYaknYa

anggota ruang samPel adalah ....

7. Nilai peluang suatu kejadian P(A)

memenuhi hubungan . ...

a. 0<P(A) sl
b. 0sP(A)<1
c. 0<.P(A)<1
d. 0sP(A)<1

Gambar di

samping adalah
lempenE bernomor

1, 2, 3, 4, 5 dengan

iarum penunjuk"

Bila lennpeng diputar, rnaka pada saat

lempeng berhenti, jarua'n akan menunjuk

angka tertentu. Nilai kemungkinan jarum

akan menunjuk Pada bilangan Prima

adalah ....

3
b.; d.s

c

9. Dalam sebuah kantong terdapat 2 bola

merah, 3 bola hijau, dan 5 bola kuning.

Diambil secara acak sebuah bola,

peluang terambil bola hen'varna hijau

adalah....

Dari40 anak,24 anak senang pelajaran

matematika, 25 anak senang pelajaran

fisika, dan 5 anak tidak senang pelajaran

rnatematika maupun fisika. Jika akan

dipilih satu anak secara acak, maka

peluang yang terpilih anak yang senang

pelajaran kedua-duanya adalah ....

11

40

14

40

a.8
h -iA

;4
b.5

f;. ?"4

*. 48

2. Bila satu kartu dipilih secara acak dari

satu perangkat kartu Bridge, nilai

kemungkinan akan keluar kartu AS

adalah ....

3. Pada pelemParan dua buah dadu

sekaligus, banyak titik sampel muricul

mata dadu berjumlah 4 atau I adalah

c.6
d.7

Jika sebuah dadu diiemPar, maka

::]rr.n 
munculmata dadu Prima adalah

5. Dari60 orang pelamar, peluang mereka

diterima adalah 0,15, Banyak pelamar

yang tidak diterima adalah ."'

8.

4c' 
oo

4
A-u' 

s4

4
a' 

40

4
b' 

s2

2

J

1

d.6

1a.v
1bI

?2
4.5

4.

1

c.3

a

d.;

I

10

3

10
b.

a. 8 orang

b. 9 orang

c. 51 orang

d. S2orang

10.

6. Seburah dadu dilempar 36 kali, keluar

rnata dadu 1,2, 3,4, elan 5 berturut-

turut 5 kali, 4 kali, 8 kali, 9 kali, dan 6

kali. Frekuensi relatif munculnya mata

dadu 6 adalah ....

.{u.

5
a" 

4a

10
b' 

40

1

c.;
b

1

d.9

14.4

1

b.;
5



16.11" Di antara peristiwa berikut yang
merupakan tindakan acak adalah ....

a. mengambil kelereng warna tertentu

dan'dalam karung tertutup yang

berisibanyak kelereng

b. mengambilsebuahpermendaritiga
jenis permen dalam toples yang

terlihat

c. mengambil nomor urut antrian di

suatu puskesmas

d. mengambilsebuah kartu Bridgedari

satu set kartu yang terlihat
gambarnya

Tiga mata uang logam dilempar undi,
peluang munculnya paling sedikit satu

angka adalah ....

13. Tiga keping mata uang dilempar
bersama-sama sebanyak 40 kali,
frekuensi harapan munculnya kedua
gambar dan satu angka adalah ....

Jika kita melemparsatu buah uang logam

dan sebuah dadu bermata enam secara

bersamaan, banyaknya titik sampel
yang mungkin adalah ....

14. Sebuah dadu dilambungkan 100 kali.

Muncul mata dadu 5 sebanyak 24 kali.
Frekuensi relatif munculnya mata dadu

5 adalah ....

15. Dua buah dadu ditos bersama-sama,
peluang muncul jumlah kedua mata

dadu 10 adalah ....

I
c.g

d*

17. Sebuah huruf diambil dari kata
"SUKSES UNAS' peluang terambilnya
huruf "S" adalah ....

1

a' 
10

3b' 
10

Sebuah dadu dan sebuah mata uang

logam dilempar undisebanyak 60 kali.

Frekuensi harapan mrrnculnya angka
dan mata dadu genap adalah ....

a. 10 kali

b. 15 kali

c. 20 kali

d. 30 kali

l. Besok pagiturun hujan.

ll. Matahariterbitdaritimur.
lll. Bilangan ganjil habis dibagidua.

lV. Suatu harisaya akan mati.

Dari pernyataan tersebut, yang
merupakan kejadian pasti terjadi adalah

;. tdanu
b. ldan lll
c. lldan lll
d. lldan lV

Gambar di atas adalah sketsa perjalanan

dari kota A ke kota C dengan melewati
kota B. Banyak kemungkinan jalan yang

ditempuh dariAke C adalah ... cara.

1

c.6

2d.512.

3c.g

7d.8

14.2

3
b.

4

20.

oc.E
7d' 
2s

4

25

5b.%

1

4.5

1b.;
b

a. 5 kali

b. 8 kali

c. 10 kali

d. 15 kali

a. 12

b. 18

a.4
b.5

c. 36

d.u

c.6
d.7

18.

19.

B. Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah inl dengan singkat dan benarl

1" Dua dadu ditos bersama. Kejadian munculnya dua mata dadu berjumlah 7 adalah ....

2. Suatu kotak berisi 15 kelereng merah,9 kelereng putih, dan 11 kelereng kuning. Peluang
terambilnya kelereng merah dan putih adalah ....



3. $ebuah kartu diambileecara acak dariseperangkat kartu Bridge, Peluang terambilnya kartu

AS adalah .,,. :

4, Tiga keplng uang logam dltoe bsreama-sama. Nilai l€mungklnan muneulnya pallng sedlkit
dua gambar adalah ..,.

5. Sebuah kotak berlsi huruf pembentuk kata'RAJIN PANGKAL PANDAI', Peluang terambilnya

huruf Adan huruf lJlka huruf pertama yang tarambil tidal< dikembalikan adalah ,,,,

6, Jlka dua buah uang logam dllcmpar bersarna-sama, meka haeil-hasilyeng memungkinkan

tedadladalah ,,,,

7, Dalam percobaan melemparS mata uang logam bersama-sama sobanyak 1000 kali, frekuensi

harapan muncul 2 gambar dan 1 angka adalah .,,.

8, Sebuah kantong berisi 3 kelereng kuning, 5 kelereng mer6h, dan 7 kelereng putih. Pada

pengambilan pertama terambil kelereng putih dan tidak dikembalikan, maka peluang

terambilnya kelereng putih pada pengambilan yang kedua adalah ....

9. Darisejumlah pertandingan, nilai kemungkinan seriadalah 0,36, menang adalah 0,44. Jika

dilakukan pertandingan sebanyak 80 kali, maka frekuensi harapan akan kalah adalah ....

10, Menurut penelitian, peluang seorang bayiterkena penyakit kuning adalah 0,015, Diantara
1.125bayi, banyaknya bayiyang diperkirakan tidak terkena penyakit kuning adalah ....

C, Jawablah soal-soal di bawah ini der"lgan lengkap, jelas, dan benarl

1 Dari40 siswa tes terdapat 18 siswa gemar matematika, 17 siswa gemar lPA, dan 10 siswa

tidak suka keduanya, Jika dipilih $ecara acak, berapa peluang siswa yang gemar matematika

dan IPA?

Jawab:

2. Dua dadu berwarna merah dan biru ditos bersarna. Tentukan:

a, kejadian munculnya kedua dadu jumlah 3 atau 10

b. peluang munculnya kedua dadu jumlah 4 atau I

3. Sebuah pabrik memproduksimainan anak-anak" $etiap mainan diujidua kali. Peluang sebuah

mainan lulus pada uji pertama 0,94 dan uji kedua 0,9.

Tentukan peluang. sebuah mainan:

a. gagaldiujipertama

b. lulus dikedua uji

c. lulus diuji pertama tetapi gagaldiuji kedua

Jawab:

Dalam sebuah kantong berisiS kelereng merah, 10 kelereng hijau, dan 15 kelereng kuning,

dilakukan pengambilan secara acak.

a. Tentukan peluang terambrlnya kelereng warna merah pada pengambilan pertama!

b. Jika pada pengambilan pertama yang terambil kelereng warna hijau dan tidak
dikembalikan, tentukan peluang terambilkelereng warna merah pada pengambilan kedua!

Jawab:

5. Hasil penelitian disuatu kota, peluang seseorang terserang penyakit demam berdarah adalah

A,14o/o, Jika jumlah pendudu'k kota terseb'ilt sebanyak 2O.OOO orang, tentukan penduduk

yang berpeluang tidak terserang demam berdarah!

Jawab !



16.10 Dari40 siswa terdapat 22 siswa gemar

maternatika 20 siswa gemar lPA, dan

5 sis.rra trdak gemar kedua-duanya. Jika

dicilih satu secara acak, maka peluang

:erprtihnya siswa Yang gemar

matematika dan lPAadalah ....

a. 0,15

b. 0,20

Diketahui AABC dan APQR sebangun:

Jika ZA= lP dan lB= lR, maka.'..

AC BC AB AC
n 

-=-
PR QR

AC AB
A 

-=-QR PQ
d. PQ PR

12. Perhatikan gambardi bawah!

Kz#L
15 cm

KO = NO. Panjang OP adalah ....

51-55
56-60
61 -65
66-70
71 -75
76-80
81-85

5

4

7

3

12

3

2

lntervallcelas distribusi frekuensi di atas

adalah ....

a.4
b.5

c. 0,30

d. 0,80

11.

a.

b.

PQ PR

BC AB

c.6
d.7

13. Sebuah foto diletakkan pada karton

berukuran 40 cm x 50 cm pada Posisi

searah dengan karton, di sebelah kiri

dan kanan foto terdapatsisa karton yang

lebarnya 4 cm. Di sebelah bawah foto

terdapat sisa karton selebar 6 cm' Jika

foto dan karton sebangun, maka lebar

karton bagian atas foto adalah ...'

17. Dari 36 siswa di satu kelas, 30 siswa

mengikuti ulangan matematika dengan

nilairata-rata 74, enam siswa mengikuti

ulangan susulan dengan rata-rata 80.

Nilai rata-rata seluruh siswa dalam kelas

tersebut adalah ....

a. 70 c.

b. 72 d.

J

I9=
6=
ciq.=
a;
o
a!-
Dari diagram batang tersebut, modus

hasil panen lombok adalah ....

a. 30 kwintal' b. 32,5 kwintal

c. 35 kwintal

d. 45 kwintal

19. Didalam kohk berisihuruf-huruf berbentuk

kata "SUKSES UNAS'. Jika kita ambil

secara acak satu huruf, kemungkinan

mendapat huruf S adalah ....

20. Dari 80 orang pelamar pegawii suatu

perusahaan, peluang mereka diterima

0,15. Banyaknya Pelamar Yang tidak

diterima adalah ....

a. 68 orang

b. 65orang
c. 15orang

d. 12 orang

75

78

18,

a. 12,5 cm

b. 12cm

a. 3cm
b. 4cm

c. 11,5 cm

d. 11 cm

c. 5cm
d. 6cm

50

40

30

20

'10

0

14. Volume tabung 3.080 cm3. Jika jari-jari

tabung 7 cm, nilai n =

sisitabung adalah ....

a. 1.188cm2 c.880cm2
b. 1.080 cm2 d. 44A cmz

15. Sebuah kerucutdidalam tabung, tinggi

tabung sama dengan tinggi kerucut =

15 cm, diameter alas tabung sama

dengan diameter alas kerucut = 14 cm,

22
dengan n= 7, Maka volume tabung

di luar kerucut adalah ....

a. 770 cm3 c. 1.540 cm3

b. 1.450 cm3 d. 2.310 cm3

22

7, maka luas

2

5

1

d.2

14.7

1

b.=
5

N 10cm M

2005 2006 2007 2009



B. Jodohkanlah pernyataan kelompok A ilan jarrrabam keiontpok ffi deregast bemxr!

"!-'i...iii 
: J;II' r:, i i i.r',:,.;;I(;i j:': .ii'li.i

i'a.l ,,i t' :li -i l: i.,;r.;:',,,

': tir,.i 1r ti1i.t.l,;1./i

;;1j;1i;:iii CUl.p 0s r 
,

Luas selimut tabung yang memilikijari-jari 3,5 cm, tinggi 15 cm, dan

22
nilair = 7 adalah ... cm3.

Volume bola terbesar yang riapet #iniasukkan ke dalarn huirux

dengan panjang rusuk 6 em dengafi n x 3,14, ad;iiah . . {:m3.

Nilai rata"rata dari 3tJ *i$v,'a e,iaia!"i r"i,ts icf*iel, f; s::wa.:iigabi;;':g!l::il
maka rata-ratanya menjadi 7.0 h.lilai r"ai*-fata 6 stswa tei"set:ut adalatr

Dari 640 orang peiffmai kfif:,ral$;*it I'rr',il;g.r1rror,, pr-.lL.iairE nr*r*kp:

diterima acjaiah 0,15. Sanyakriya p*l*n"i:.ii':,aiig tiiinjil ,Jiterrrra itdiji;jl-r

Suatu pe;-segi panlang t:d;:ii ,t,';'r ! I .: ., l-r, , lol:;,i 1Z e r ;, ;,*.11 i-,. "r'

dengan lapangan $epel{bc}l* d*ngan leir;::i' iiil rr, pe;'lja,:p !Ep*iigi,.:;',

sepakbolaadalah..nr.

Perhatikan gambar!

,{il '. Llt".. ti;ri:r,':;t :"r' 
' r i't.:j:l

kr:flgrUcn a{1;,rl:tii . I :.,:r:,:i;-i!i

Pada gambar di samBing, juring iingkaran herjari".jari

20 cm akan elibuat sebr:ah kerur-:ut" Fanjang jari-jari

kerucut yang terjadi adalah ,.. em.

Median dari date tabeidiatas adalah ....

Pada pelemnaran dua brieh dadu. p*iiianr.l ry'!i.i:lctjl/ty:;t ituu:iirll ifi*i;]
dadu berjumlah 6 ateu I aclalah ....

IWATf;iWAYIKH'{*JI

ir ai

u i1,

,\ {f;u.:v

I '.t
t. . J

U lil

l-r. jiifi

i .i:ifl

04

, ,. ,,1

ii:-', _ I t'

Kelod$HIaiA K*i**!p*ttr S

Diketahui:



C. Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Perhatikan gambar di bawah ini!

Jika ZCAB + zCED = 180", BC = 15 cm, BE = 9 cm, dan BD

= 6 cm. Maka panjang AD adalah ....

2. Banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut suatu kerucut berturut-turut adalah ....

3. Diketahuijari-jari bola = jari-jari kerucut = 5 cm. Jika tinggi kerucut 20 cm, maka perbandingan

volume bola dan volume kerucutadalah ...'

4. Rata-rata berat badan tiga anak adalah 52 kg. Kemudian datang Joko dan ikut ditimbang,

sehingga rata-ratanya menjadi naik 53 kg. Maka berat badan Joko adalah ....

5. Seorang ibu ingin mempunyaidua orang anak. Kemungkinan lahir laki-lakidan perempuan

sama. Peluang kedua-duanya laki-laki adalah ....

6. pada layar TV sebuah menara berukuran lebar 6 cm dan tinggi 15 cm. Jika lebar menara

sebenarnya 10 m, maka tinggimenara sebenarnya adalah ....

7. Perhatikan gambar di samPingl

Panjang EF adalah ....

B. Luas permukaan tabung tanpa tutup dengan jari-jari 7 cm, tinggi 20 cm, dengan nilain =

adalah ....

Nilai rata-rata daritabel di atas adalah ....

10. Sebuah dadu dan sebuah mata uang logam ditos bersama. Peluang munculnya mata dadu

prima dan gambar adalah ....

D. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan lengkap, jelas, dan benar!

'1. Perbandingan diameter dan tinggi sebuah tabung adalah 2 : 3. Jika luas selimut tabung

tersebut 150 n cm3, hitunglah:

a. panjang jari-jari dan tinggi tabung

b. volume tabung

Jawab:

22

7

9.

A

8cm

40 50 60 70 80 90 100

1 3 I I 7 2 2


