
Petunjuk:  

 
Kerjakan Semua Soal Berikut di kertas selembar, cukup pilih a, b, c atau d saja. 

 
Soal jangan di corat-coret, nanti dikumpul kembali – soal insya Allah nanti bisa di download di      
http://math-76.co.nr sekitar satu minggu setelah ujian, lengkap dengan pembahasannya 

 
Jangan lupa berdo’a... dilarang curang... kecurangan akan menghancurkan diri sendiri kelak. Be the best not 
be asa.  

1. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah.... 
a. Dua bangun yang kongruen pasti sebangun 
b. Dua bangun yang kongruen pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama 

besarnya. 
c. Dua buah segitiga sama sisi pasti sebangun. 
d. Dua buah segitiga sama kaki pasti sebangun. 

2. Perhatikan trapesium disamping. Besar p sama dengan  …. 
a. 10,4    b. 10,6  c.11,4  d.11,6  

3. Perhatikan gambar segitiga disamping. Nilai x besarnya = …. 

a. 
7

1
8

 

b. 4,8       c. 5             d. 6 

4. Perhatikan Gambar 3.  Nilai y = .... 

a. 24  b. 40  c.  24

 

d. 40

 

5. Perhatikan Gambar 4.  Nilai w = .... 
a. 1,6 b. 3  c. 3,2   d. 6   

6. Panjang bayangan tugu karena sinar matahari adalah 15 m. Pada tempat dan saat yang 
sama, tongkat sepanjang 1,5 m yang ditancapkan tegak lurus terhadap tanah mempunyai 
bayangan 3 m. Tinggi tugu adalah .... 
a. 6 m b. 7,5 m c. 8,5 m  d. 9 m 

7. Sebuah poster kampanye yang panjangnya 3 m sebangun dengan pas photo berukuran panjang 2 cm  dan lebar 3 cm. 
Luas poster tersebut adalah ... m2. 
a. 6  b. 13,5  c. 18  d. 21 

8. Merica ingin meneliti perilaku siswa MTsN Model Darussalam Martapura dalam menggunakan internet dalam 
pembelajaran. Untuk itu ia menyebarkan angket berisi pertanyaan ke masing-masing 10 orang dari tiap-tiap kelas 
disekolah tersebut. Populasi dari penelitian yang dilakukan Merica adalah .... 

a. MTsN Model Darussalam  Martapura. 
b. Perilaku siswa MTsN Model Darussalam 

Martapura. 
c. Seluruh siswa MTsN Model Darussalam 

Martapura. 
d. Penggunaan internet dalam pembelajaran. 

9. Sampel  penelitian yang dilakukan Merica dalam soal 
nomor  8 adalah .... 

a. Siswa MTsN Model Darussalam Martapura yang 
menggunakan internet. 

b. Seluruh siswa MTsN Model Darussalam 
Martapura. 

c. 10 orang siswa MTsN Model Darussalam 
Martapura. 

d. 10 orang siswa tiap kelas pada MTsN Model 
Darussalam Martapura. 

10. Perhatikan gambar 5. Dibandingkan tahun 1993, pada tahun 1994 terjadi kenaikan produksi sepeda motor rakitan dalam 
negeri sebanyak ... buah. 
a.781.404  b. 607.239 c.174.165 d. 87.835 

11. Melalui gambar 5, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 .... 
a. Terjadi penurunan produksi sepeda motor rakitan dalam negeri. 
b. Terjadi krisis ekonomi. 
c. Terjadi kelumpuhan industri otomotif dalam negeri. 
d. Jatuhnya rezim Soeharto berpengaruh terhadap industri otomotif. 

12. Nilai rata-rata ulangan Matematika 10 siswa kelas 9C adalah 55. Jika digabung lagi dengan 10 siswa kelas 9D, nilai rata-
ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata dari 10 siswa kelas 9D tersebut adalah .... 
a. 49   b. 50   c. 50,5   d. 51 

13. Perhatikan data berikut : 2, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 4, 6, 3, 6. Mean (rataan) dari data tersebut adalah.... 
a. 4   b. 4,36   c. 4,5   d. 5 

14. Median dari data pada soal nomor 13 adalah.... 
a. 3   b. 4  c. 4,5   d. 6 

15. Simpangan kuartil dari data pada soal nomor 13 adalah.... 
a. 1   b. 1,5   c. 2  d. 3 
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Gambar 5.  Produksi sepeda motor rakitan dalam negeri
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Jawaban & Pembahasan 
1. d. Jelas, sudut sudut pada segitiga sama kaki belum tentu sama besarnya. 
2. a. Dengan bantuan garis (warna biru) jelas bahwa p = 8 + k.  Sedangkan 

3 12
4 2,4

3 2 5
k . Jadi p = 8 + 2,4 = 10,4 cm  

 atau 
8.2 12.3

2 3
p

 
3. c. Tinggal menyelesaikan 
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4. d. Jelas. 4(4 6)y

 

5. c. 
4

8 10

w 4
8

10
w

 

6. b. 
t. tugu t. tongkat

pj. bayangan tugu pj. bayangan tongkat

1,5

15 3

t

 

1,5
15

3
t

 

7. b. Sama caranya 
8. c. Jelas 
9. d. Jelas 
10. c. Kenaikan = produksi th 94 – produksi th 93 
11. a. Jelas, dari gambar tidak dapat disimpulkan yg lain, jangan mikir yg tidak-tidak. 

12. d. Cara singkatnya: 
2 20

rata-ratanya menjadi 55
10 

. Penyebut 10 adalah jumlah siswa 9D. 

13. b. Jelas 
14. b. Jelas 
15. b. Jelas  
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