
KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH SMP/MTs MUHAMMADIYAH  
 
 

Jenis Sekolah  : SMP Muhammadiyah DI Yogyakarta        Kurikulum  : Kurikulum 2013 
Mata Pelajaran : Matematika            Disusun Oleh  :                                       
Kelas   : VIII (Delapan)           Bentuk Soal  : PG (Pilihan Ganda) 
Waktu   : ….. menit  

 
 

No Materi KD Indikator Soal 
Level 

Kognitif 
Bentuk 

Soal 
Nomor 

Soal 

1. 

 

Pythagoras 

 

3.6 

 
 

 
 

 

 
4.6 

 

Menjelaskan dan 

membuktikan teorema 
Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 
 

 

 
Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 

teorema Pythagoras 

Diberikan gambar segitiga siku-siku. Peserta didik dapat menentukan hubungan sisi 
segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pythagoras 

L1 PGK 1 

Diberikan gambar segitiga siku-siku. Peserta didik dapat menentukan panjang salah 

satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui  
L1 PG 2   

Peserta didik dapat menentukan tiga bilangan yang termasuk tripel Pythagoras  L1 PGK 3  

Disajikan ukuran balok, siswa dapat menentukan panjang diagonal bidang alas  L1 PG 4  

Disajikan gambar gabungan tiga segitiga siku-siku. Siswa dapat menentukan panjang 
sisi dengan menggunakan teorema Pythagoras 

L2 PG 5  

Peserta didik dapat menentukan luas persegipanjang jika panjang diagonal dan 
sudutnya diketahui. 

L2 PG 6 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema 

Pythagoras 
L2 PG 7 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema 

Pythagoras 
L3 PG 8 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema 

Pythagoras 
L3 PG 9 

2. BRSD 3.9 

 
 

 
 

 

 
 

Membedakan dan 

menentukan Luas 

permukaan dan volume 
bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prima dan 
limas). 

 
 

Disajikan beberapa gambar rangkaian  persegi panjang, siswa dapat menentukan 

gambar yang merupakan jaring-jaring balok atau kubus 
L1 PGK 10 

Diberikan beberapa pernyataan tentang kubus yang diketahui diagonal ruangnya, 

peserta didik dapat menentukan pernyataan-pernyataan yang benar. 
L1 PGK 11 

Disajikan soal cerita, peserta didik dapat menentukan biaya pembuatan model 
bangun ruang (berkaitan dengan volume balok) 

 

L2 PG 12 
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4.9 

 

 
 

Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan Luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar 
(kubus, balok, prima dan 

limas), serta gabungannya 

Disajikan soal cerita, peserta didik dapat mentukan panjang sisa kawat yang 

digunakan untuk membuat kerangka limas 
L2 PG 13 

Disajikan gambar gabungan bangun ruang sisi datar, peserta didik dapat menentukan 

beberapa pernyataan yang benar berkaitan dengan luas, biaya pembuatan penutup 

bangun, dan panjang kerangka bangun 

L2 PGK 14 

Peserta didik dapat menentukan perubahan volum bangun ruang sisi datar (limas) 
unsur-unsurnya diperbesar ukurannya 

L3 PG 15 

Peserta didik dapat menentukan jumlah dari unsur-unsur limas atau prisma segi n L1 PG 16 

Peserta didik dapat menentukan tinggi prisma jika luas permukaan dan unsur-unsur 

lainnya diketahui 
L2 PG 17 

Diketahui bangun ruang berbentuk prisma belah ketupat. Peserta didik dapat 
menentukan volum bangun tersebut jika diketahui salah satu diagonal alas, keliling 

alas, dan tinggi bangun 

L2 PG 18 

3. Statistika 3.10 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

4.10 
 

Menganalisis data 
berdasarkan distribusi data, 

nilai rata-rata, median dan 
modus dari sebaran data 

untuk mengambil simpulan, 

membuat keputusan dan 
membuat prediksi 

 
 

 

Menyajikan dan 
menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 
distribusi data, nilai rata-

rata, median, modus dan 
sebaran data untuk 

mengambil simpulan, 

membuat keputusan dan 
membuat prediksi 

Diberikan diagram garis, peserta didik dapat membaca dan menghitung kenaikan 

atau penurunan suatu data 
L1 PG 19 

Disajikan  data dalam bentuk tabel frekuensi dan beberapa pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan pernyataan yang benar berkaitan dengan frekuensi dari nilai data 

L1 PGK 20 

Disajikan  data dalam bentuk tabel frekuensi dan beberapa pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan pernyataan yang benar berkaitan dengan rata-rata, median, 

modus dan frekuensi dari nilai data 

L2 PGK 21 

Diberikan sebuah data, peserta didik dapat menentukan simpangan kuartil data L1 PG 22 

Diberikan sebuah diagram lingkaran, dengan membaca diagram tersebut peserta 

didik dapat menentukan banyak siswa yang gemar mata pelajaran tertentu 
L2 PG 23 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan rata-
rata gabungan 

L2 PG 24 

Disajikan diagram batang yang di ketahui rata-rata nilai sekelompok siswa. Peserta 
didik dapat menentukan frekuensi/ banyak siswa yang memperoleh nilai tertentu 

yang belum di ketahui 

L3 PG 25 

Disajikan histogram dari suatu data. Peserta didik dapat menentukan modus dari 

histogram data tersebut 
L2 PG 26 
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Soal 

Peserta didik dapat menentukan rata-rata terkecil yang mungkin dari data beberapa 

bilangan bulat positif jika diketahui bilangan terbesar data dan median data tersebut 
L3 PG 27 

4. Peluang 3.11 
 

 

 
 

 
 

4.11 

Menjelaskan peluang empirik 
dan teoretik suatu kejadian 

dari suatu percobaan 

 
 

 
 

Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan peluang 
empirik dan teoretik suatu 

kejadian  dari suatu percobaan 

Peserta didik dapat menentukan pernyataan-pernyataan yang benar berkaitan ruang 

sampel dan peluang kejadian syarat tertentu dari sebuah percobaan lempar undi 
sebuah dadu  

L1 PGK 28 

Peserta didik dapat menentukan peluang empirik suatu kejadian pada pelemparan 

sebuah koin 
L1 PG 29 

Peserta didik dapat menentukan peluang suatu kejadian muncul kedua mata dadu 
beselisih n  pada pelemparan dua dadu  

L2 PG 30 

Peserta didik dapat menentukan peluang empirik suatu kejadian terambilnya sebuah 

benda berdasarkan warna tertentu yang dilakukan dari n kali percobaan  
L2 PG 31 

Peserta didik dapat menentukan beberapa pernyataan yang benar dari peluang 

teoritik terambilnya sebuah bola warna tertentu dari dalam kantong yang berisi 
beberapa bola empat warna 

L3 PGK 32 

Peserta didik dapat menentukan peluang memperoleh nomor peserta berupa dua 
digit angka yang terbentuk dari lima angka yang tersedia dengan syarat tertentu 

L3 PG 33 

Peserta didik dapat menentukan peluang terambilnya sebuah kelereng warna h dari 

dalam kotak jika sebelumnya diambil satu kelereng warna m, satu kelereng warna k 
dan tidak dikembalikan ke dalam kotak  

L2 PG 34 

Peserta didik dapat menentukan banyak orang yang terjangkit penyakit tertentu pada 
suatu daerah jika nilai peluang terjangkit penyakit dan jumlah penduduk diketahui 

L2 PG 35 

 
 

 CATATAN: 

- Bentuk soal Pilihan Ganda (PG) biasa dan Pilihan Ganda Kompleks (PGK) 

- Soal PGK memuat dua pilihan benar. 

- Jumlah soal L1: 30% (12 soal) 

  L2: 50% (16 soal) 

  L3: 20% (7 soal) 

 


