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Lampiran 1 

Aspek Kognitif yang Terdapat pada Soal Ulangan Kenaikan Kelas 
Matematika Tahun Ajaran 2011/2012 

No Soal Aspek Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29     
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
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39        
40        

Jumlah  6 14 10 10   
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Lampiran 2 

Aspek Kognitif yang Terdapat pada Soal Ulangan Kenaikan Kelas 
Matematika Tahun Ajaran 2012/2013 

No Soal Aspek Kognitif 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29     
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
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39        
40        

Jumlah  6 6 18 10   
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Lampiran 3 

Analisis Jenis Kesalahan Distraktor 2011/2012 

No Pilihan Jawaban Keterangan 
1 a. Kumpulan siswa pemberani Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

mengetahui definisi dari suatu 

himpunan. 

Solusi: Lebih memahami materi 

yang berkaitan dengan himpunan, 

definisi-definisi yang terdapat 

pada materi tersebut dipahami. 

 b. Kumpulan orang kaya Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

mengetahui definisi dari suatu 

himpunan. 

Solusi: Lebih memahami materi 

yang berkaitan dengan himpunan. 

 c. Kumpulan Negara ASEAN Jawaban benar 

 d. Kumpulan bunga indah Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

mengetahui definisi dari suatu 

himpunan. 

Solusi: Lebih memahami materi 
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yang berkaitan dengan himpunan, 

definisi-definisi yang terdapat 

pada materi tersebut dipahami 

2 a. {x | x > 1, x bilangan asli} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

mengetahui definisi dari bilangan 

asli, bilangan cacah, definisi 

himpunan dan lain sebagainya. 

Solusi: Lebih memahami definisi 

tersebut sehingga bisa 

menentukan anggota dari suatu 

himpunan. 

 b. {x | x > 1, x  faktor dari 12} Jawaban benar 

 c. {x | x > 1, x bilangan cacah} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep . Siswa bisa 

memilih jawaban c dikarenakan 

pengetahuan tentang mendaftar 

anggota dari suatu himpunan 

kurang memahami. 

Solusi: definisi –definisi yang 

berkaitan dengan himpunan 

dipelajari lagi khususnya tentang 

bagaimana cara mendaftar 
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anggota pada suatu himpunan.  

 d. {x | x > 1, x bilangan kelipatan 12} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep. 

Solusi: Lebih memahami materi 

tentang himpunan. 

3 a. X dan Y Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami konsep dari himpunan 

bagian. 

Solusi: Lebih memahami tentang 

konsep himpunan bagian 

sehingga untuk selanjutnya agar 

bisa menyelesaikan soal seperti 

ini . 

 b. X dan Z Jawaban benar 

 c. Y dan Z Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu bagaimana menentukan 

himpunan bagian. 

Solusi: sering berlatih dan 

memahami konsep dari himpunan 

bagian.  

 d. X,Ydan Z Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan konsep karena tidak 

bisa mendaftar himpunan bagian. 

Solusi: Lebih memahami 

bagaimana mendaftar anggota 

pada himpunan bagian. 

4 a. 8 Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu bagaimana cara menghitung 

banyaknya himpunan bagian dua 

anggota. 

Solusi:  lebih memahami 

bagaimana rumus untuk mencari 

banyaknya himpunan bagian dua 

anggota. 

 b. 10 Jawaban benar 

 c. 16 Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu bagaimana cara menghitung 

banyaknya himpunan bagian dua 

anggota. 

Solusi:  lebih memahami 

bagaimana rumus untuk mencari 

banyaknya himpunan bagian dua 
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anggota. 

 d. 32 2n dimana n=5 maka 2n =25=32 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan  konsep karena siswa 

menganggap dalam mencari 

banyaknya himpunan bagian dua 

anggota sama dengan mencari 

banyaknya himpunan bagian. 

Solusi: lebih teliti dalam 

memahami soal dan lebih 

menguasai materi himpunan. 

5 a. 16 D ={y|20<y<30, y  himpunan 

bilangan prima} 

D ={23,25,27, 29} 

Banyak himpunan bagian dari B: 

2n = 24 = 16 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham apa itu bilangan prima 

sehingga terjadi kesalahan saat 

mendaftar anggota. Solusi : lebih 

memahami apa yang dinamakan 

bilangan prima. 
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 b. 8 D ={y|20<y<30, y  himpunan 

bilangan prima} 

D ={23,25, 29} 

Banyak himpunan bagian dari B: 

2n = 23 = 8 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham apa itu bilangan prima 

sehingga terjadi kesalahan saat 

mendaftar anggota. Solusi : lebih 

memahami apa yang dinamakan 

bilangan prima. 

 c.  4 D ={y|20<y<30, y  himpunan 

bilangan prima} 

D ={23, 29} 

Banyak himpunan bagian dari B: 

2n = 22 = 4 

Jawaban benar 

 d. 2 D ={y|20<y<30, y  himpunan 

bilangan prima} 

D={23, 29} 

Sehingga himpunan bagian dari D 

= 2 
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Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep. Siswa tidak tau 

konsep himpunan bagian 

sehingga saat mendaftar anggota 

D dianggap itu merupakan 

himpunan bagian dari D. solusi: 

lebih memahami konsep 

himpunan bagian sehingga tidak 

keliru antara mendaftar anggota 

dengan menentukan himpuna 

bagian. 

6 a. {1,3} A  B ={1,3} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham cara menentukan  irisan. 

Irisan itu anggota yang dimiliki 

oleh himpunan A dan himpunan 

B namun siswa menganggap 

irisan itu yang dimiliki anggota A 

dan yang tidak dimiliki anggota 

B.Solusi: lebih memahami 

definisi dari suatu irisan. 

 b. {2,4,5} Jawaban benar 
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 c. {1,3,6} A B ={1,3,6} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena siswa 

menganggap  A B adalah 

gabungan anggota yang dimiliki 

A tetapi tidak dimiliki B dengan 

anggota yang dimiliki B tetapi 

tidak dimiliki A. Solusi : Lebih 

memahami definisi dari irisan 

agar tidak salah dalam 

mengaplikasikan  pada soal. 

 d. {1,2,3,4,5,6} A  B = {1,2,3,4,5,6} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep. Harusnya itu 

merupakan jawaban dari A  B 

namun siswa terbalik antara 

pemahaman tentang irisan dengan 

gabungan. Solusi : lebih memahami 

definisi dari suatu irisan agar tidak 

terbalik dengan definisi suatu 

gabungan. 

7 a. {1,3} E ={0,1,3,5,7,9,11} dan  

F ={1,2,3,4,6,12} 
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E  F = {1,3} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan  konsep karena siswa 

terbalik antara pemahaman tentang 

gabungan dan irisan. Solusi : lebih 

memahami pemahaman tentang 

definisi dari suatu gabungan. 

 b. {1,3,5} E ={0,1,3,5,7,9,11} dan  

F ={1,2,3,4,6,12} 

E  F = {1,3,5} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan  fakta karena tidak paham 

symbol E  F   . Solusi : lebih 

memahami  symbol dalam 

matematika sehingga bisa 

memahami pertanyaan. 

 c. {1,3,5,7} E ={0,1,3,5,7,9,11} dan  

F ={1,2,3,4,6,12} 

E  F = {1,3,5,7} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan  fakta karena tidak paham 

symbol E  F   . Solusi : lebih 

memahami  symbol dalam 

matematika sehingga bisa 
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memahami pertanyaan. 

 d. {1,2,3,4,5,6,7,9,11,12} Jawaban benar 

8 a. {8,9,10,11,12,13,14} Jawaban benar 

 b. {7,8,9,10,11,12,13,14} Ac  = {7,8,9,10,11,12,13,14} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak    

memahami makna dari ,  ,

 dan . Solusi : Lebih memahami 

arti dari symbol – symbol tersebut 

agar dalam mendaftar anggota 

tidak terjadi kesalahan. 

 c. {0,1,2,3,4,5,6,7,8} Ac = {0,1,2,3,4,5,6,7,8} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena siswa 

tidak memahami arti dari Ac 

selain itu siswa juga tidak 

memahami arti dari tanda  , , 

 dan . Solusi : Lebih 

memahami pengertian 

komplemen agar tidak keliru 

dalam mendaftar anggota. 

 d. {0,1,2,3,4,5,6,7} Ac = {0,1,2,3,4,5,6,7} 

Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan konsep karena tidak 

memahami komplemen. Solusi : 

lebih memahami arti komplemen. 

9 a. P-Q ={ungu} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan fakta  karena tidak 

paham simbol P-Q sehingga 

dalam mengerjakan terjadi 

kesalahan. Solusi : lebih 

memahami symbol-simbol dalam 

matematika sehingga bisa 

memahami apa yang ditanyakan. 

 b. P-Q = {merah,kuning,hijau} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan fakta  karena tidak 

paham simbol P-Q sehingga 

dalam mengerjakan terjadi 

kesalahan. Solusi : lebih 

memahami symbol-simbol dalam 

matematika sehingga bisa 

memahami apa yang ditanyakan. 

 c. Q-P = {jingga,biru,nila} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan fakta  karena tidak 

paham simbol Q-P sehingga 

dalam mengerjakan terjadi 
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kesalahan. Solusi : lebih 

memahami symbol-simbol dalam 

matematika sehingga bisa 

memahami apa yang ditanyakan. 

 d. Q – P ={jingga, biru, nila, ungu} Jawaban benar 

10 a.  

 

 

 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham bagaimana membaca 

diagram venn. Solusi : lebih 

memahami diagram venn 

sehingga dapat memahami saat 

soal tentang himpunan 

diaplikasikan pada diagram venn .

 b.  Jawaban benar 

 

 

 

 

 c.  Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham bagaimana membaca 

diagram venn. Solusi : lebih 

memahami diagram venn 
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sehingga dapat memahami saat 

soal tentang himpunan 

diaplikasikan pada diagram venn .

 d.  Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham bagaimana membaca 

diagram venn. Solusi : lebih 

memahami diagram venn 

sehingga dapat memahami saat 

soal tentang himpunan 

diaplikasikan pada diagram venn .

11 a. {a,b} Jawaban benar 

 b. {a,b,c,d} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu bagaimana cara membaca 

diagram venn. Solusi :lebih 

memahami dalam membaca 

diagram venn.  

 c. {h,i,f} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak tau 

bagaimana cara mendaftar 

anggota, mana yang termasuk 

anggota K,L, yang suka 
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semuanya dan lain sebagainya 

serta tidak bisa membaca diagram 

venn. Solusi : lebih memahami 

cara mendaftar anggota dan cara 

membaca diagram venn. 

 d. {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu cara mendaftar anggota yang 

tertera pada diagram venn. Solusi 

: Lebih memahami tentang apa itu 

diagram venn,tentang bagaimana 

mendaftar anggota saat 

dituangkan pada sebuah diagram 

venn sehingga tidak terjadi 

kesalahan yang sama. 

12 a. 7 orang N (S’) =  7 orang 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena siswa 

tidak memahami mana yang 

termasuk anggota mana yang 

tidak termasuk anggota. Solusi : 

lebih memahami materi 

himpunan yang berkaitan dengan 



91 
 

kehidupan sehari-hari dan belajar 

tentang bagaimana cara 

menghitung banyaknya anggota 

pada suatu himpunan. 

 b. 8 orang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami betul konsep 

himpunan yang diterapkan pada 

diagram venn . Solusi : lebih 

memahami konsep dari himpunan 

yang diterapkan padadiagram 

venn. 

 c. 15 orang n(S’) = n(B) + n(S  B)’ 

         = 8 + 7 

         = 15 orang 

Jawaban benar 

 d. 31 orang n(S’)= n(S  B) + n(B) +    

            n(S  B)’ 

        = 16 + 8 + 7 

        = 31 orang 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahamai bahwa n(S  B)  itu 
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anggotanya terdiri dari anggota S 

dan anggota B, sedangkan yang 

diminta adalah yang bukan 

anggota S. Solusi : Lebih 

memahami pertanyaan dan 

konsep dari himpunan. 

13 a. 28 siswa n(S) = n (T) + n (T  SU) + n 

(SU) 

         = 14 + 8 + 6 

         = 28 siswa 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami cara menghitung 

banyak siswa pada suatu 

himpunan. Solusi : lebih 

memahami cara menghitung 

anggota pada suatu himpunan. 

 b. 32 siswa n(S) = n (T) + n (T  SU) +  

           n (SU) + n (T  SU)’ 

        = 14 + 8 + 6 + 4 

        = 32 siswa 

Jawaban benar  
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 c. 44 siswa n(S) =  n (T) + n (T  SU) +  

              n (SU) 

         = 22 + 14 + 8 

         = 44 siswa 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak  

paham betul konsep himpunan 

sehingga masih terjadi kesalahan 

saat menentukan anggota pada 

suatu himpunan. Solusi : untuk 

pemahaman suatu konsep harus 

betul-betul paham karena jika 

hanya paham setengah- setengah 

kejadiannya seperti jawaban ini. 

 d. 48 siswa n(S) =  n (T) + n (T  SU) +  

              n (SU) + n(T  SU)’ 

         = 22 + 14 + 8 + 4 

         = 48 siswa 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena sama 

sekali tidak paham konsep 

himpunan sehingga masih terjadi 

kesalahan saat menentukan 
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anggota pada suatu himpunan. 

Solusi : untuk pemahaman suatu 

konsep harus betul-betul paham 

karena jika hanya paham 

setengah- setengah kejadiannya 

seperti jawaban ini. 

14 a. 14 siswa n(K  B)’ = n(S) – n(K) – n(B) – 

                    n(K  B) 

misal  n(K  B) = X maka 

       2          = 40 – (30-X) –  

                      (26-X) – X 

       2          = -16 + X 

           X     = 16 – 2 

           X     = 14 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses menghitung 

karena terjadi kesalahan saat 

menghitung hasil akhir. Solusi : 

Lebih teliti dalam menghitung 

karena tidak teliti bisa berakibat 

fatal dalam mengerjakan soal 

matematika meskipun sudah 

paham dengan konsep dari materi 
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tersebut. 

 

 b. 16 siswa n(K  B) = n(K)+ n(B) – n(S) 

                = 30 + 26 -40 

               = 16 siswa 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu bagaimana cara menghitung 

banyaknya siswa yang membawa 

kubus dan balok. Solusi : lebih 

memahami konsep tersebut 

sehingga dapat menyelesaikan 

soal dengan benar. 

 c. 18 siswa n(K  B)’ = n(S) – n(K) – n(B) – 

                    n(K  B) 

misal  n(K  B) = X maka 

       2          = 40 – (30-X) –  

                      (26-X) – X 

       2          = -16 + X 

           X     = 16 + 2 

           X     = 18 

Jawaban benar  

 d. 20 siswa n(K  B)’ = n(S) – n(K) – n(B) – 
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                    n(K  B) 

misal  n(K  B) = X maka 

       2          = 40 – (30-X) –  

                      (26-X) – X 

       2          = -18 + X 

       X         = 18+ 2 

       X         = 20 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena seharusnya jawaban yang 

benar itu18 bukan 20. Solusi : 

lebih teliti dalam mengerjakan 

soal dan dicek kembali setelah 

selesai mengerjakan soal. 

15 a. 70o  x 90o =70o 

Kesalahan yang terjadiadalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu maksud dari sudut lurus. 

Solusi : lebih memahami definisi 

dari sudut lurus. 

 b. 100o  x 180o = 100o 

Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan proses perhitungan 

karena  x 180o hasilnya 

seharusnya 140 o bukan 100o. 

solusi : lebih teliti dalam 

mengerjakan. 

 c. 140o  x 180o = 140o 

Jawaban benar 

 d. 200o  x 180o = 7 x 30o =200o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan. 

Solusi : lebih teliti lagi saat proses 

perhitungan. Meskipun kita tau 

konsepnya, namun 

perhitungannya salah maka 

jawaban akan tetap salah. 

16 a. 14o 49’ 10’’ 25o 29’ 30” - 10o 40’ 20” =  

14o 49’ 10” 

Jawaban benar 

 b. 14o 59’ 10’’ 25o 29’ 30” - 10o 40’ 20” =  

14o 59’ 10” 

 

Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan proses perhitungan. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

perhitungan.  

 c. 15o 49’ 10’’ 25o 29’ 30” - 10o 40’ 20” =  

15o 49’ 10” 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan. 

Solusi :lebih teliti dalam proses 

perhitungan. 

 

 d. 15o 59’ 10” 

 

25o 29’ 30” - 10o 40’ 20” =  

15o 59’ 10” 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan. 

Solusi :lebih teliti dalam proses 

perhitungan. 

17 a. 4 pasang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu konsep dari bangun persegi 

panjang. Solusi : lebih memahami 

konsep dari bangun persegi 

panjang khususnya sifat-sifat dari 

bangun persegi panjang. 
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 b. 3 pasang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu konsep dari bangun persegi 

panjang. Solusi : lebih memahami 

konsep dari bangun persegi 

panjang khususnya sifat-sifat dari 

bangun persegi panjang. 

 c. 2 pasang Jawaban benar 

 d. 1 pasang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu konsep dari bangun persegi 

panjang. Solusi : lebih memahami 

konsep dari bangun persegi 

panjang khususnya sifat-sifat dari 

bangun persegi panjang. 

18 a. <P dan <R Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

bisa membedakan mana yang 

dinamakan sudut dalam 

berseberangan, sudut luar 

berseberangan, sudut yang saling 

bertolak belakang dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih 



100 
 

memahami konsep dari materi 

tersebut sehingga bisa 

membedakan. 

 b. <P dan <V Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

bisa membedakan mana yang 

dinamakan sudut dalam 

berseberangan, sudut luar 

berseberangan, sudut yang saling 

bertolak belakang dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih 

memahami konsep dari materi 

tersebut sehingga bisa 

membedakan. 

 c. <Q dan <T Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

bisa membedakan mana yang 

dinamakan sudut dalam 

berseberangan, sudut luar 

berseberangan, sudut yang saling 

bertolak belakang dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih 

memahami konsep dari materi 
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tersebut sehingga bisa 

membedakan. 

 d. <Q dan <W <Q dan <W  Sudut dalam 

berseberangan. 

Jawaban benar 

19 a. <r Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua 

garis sejajar yang dipotong oleh 

sebuah garis karena siswa tidak 

paham betul konsep tersebut 

sehingga terjadi kesalahan dalam 

memilih jawaban. Solusi : lebih 

memahami konsep  tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua 

garis sejajar yang dipotong oleh 

sebuah garis. 

 b. <q Jawaban benar 

 c. <p Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua 

garis sejajar yang dipotong oleh 

sebuah garis karena siswa tidak 
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paham betul konsep tersebut 

sehingga terjadi kesalahan dalam 

memilih jawaban. Solusi : lebih 

memahami konsep  tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua 

garis sejajar yang dipotong oleh 

sebuah garis. 

 d. <c Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua 

garis sejajar yang dipotong oleh 

sebuah garis karena siswa tidak 

paham betul konsep tersebut 

sehingga terjadi kesalahan dalam 

memilih jawaban. Solusi : lebih 

memahami konsep  tentang 

hubungan sudut-sudut pada dua 

garis sejajar yang dipotong oleh 

sebuah garis. 

20 a. (i),(ii),(iii) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham konsep tentang sudut 

sehadap, sudut dalam 
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berseberangan, sudut yang saling 

bertolak belakang dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih 

memahami tentang konsep 

tersebut. 

 b. (i),(ii),(iv) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham konsep tentang sudut 

sehadap, sudut dalam 

berseberangan, sudut yang saling 

bertolak belakang dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih 

memahami tentang konsep 

tersebut. 

 c. (i),(iii),(iv) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham konsep tentang sudut 

sehadap, sudut dalam 

berseberangan, sudut yang saling 

bertolak belakang dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih 

memahami tentang konsep 

tersebut. 
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 d. (ii),(iii),(iv) Jawaban benar 

21 a. 4o dan 20o 12x o  = 60o  

    x o  = 4 o  

(berpelurus) 

12xo +  xo + 5y o  = 180o 

          13xo + 5y o  = 180o 

            60 o + 5y o = 180 o 

                      5 yo = 120o 

                         y o = 20 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena dalam mengerjakan tidak 

teliti. Solusi : lebih teliti dalam 

mengerjakan soal – soal. 

 b. 5o dan 23o  (sudut luar berseberangan) 

12x o  = 60o   

    x o  = 5 o  

(berpelurus) 

12xo +  xo + 5y o  = 180o 

          13xo + 5y o  = 180o 

             65o + 5y o = 180 o 

                      5 yo = 115o 

                         y o = 23 o 
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Jawaban benar 

 c. 6odan 23o (sudut luar berseberangan) 

12x o  = 60o   

    x o  = 6 o   

(berpelurus) 

12xo +  xo + 5y o  = 180o 

          13xo + 5y o  = 180o 

             65o + 5y o = 180 o 

                      5 yo = 115o 

                         y o = 23 o 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena tidak teliti dalam 

menghitung x sehingga terjadi 

kesalahan dalam menghitung nilai 

x. Solusi : lebih teliti dalam 

proses perhitungan, perrcuma jika 

paham konsep tetapi tidak teliti 

dalam menghitung. 

 d. 8o dan 23o (sudut luar berseberangan) 

12x o  = 60o   

    x o  = 8o   

(berpelurus) 
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12xo +  xo + 5y o  = 180o 

          13xo + 5y o  = 180o 

             65o + 5y o = 180 o 

                      5 yo = 115o 

                         y o = 23 o 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena tidak teliti dalam proses 

menghitung 60:12 = 8 sehingga 

terjadi kesalahan dalam 

menentukan nilai x. Solusi : lebih 

teliti dalam proses perhitungan, 

perrcuma jika paham konsep 

tetapi tidak teliti dalam 

menghitung. 

22 a. 50o Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena dalam 

proses pengerjaannya  x 150o 

sehingga didapat 50o . hal seperti 

itu bisa terjadi karna tidak 

menguasai konsep dari garis bagi. 

Solusi : lebih memahami definisi 

dari garis bagi. 
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 b. 75o Jawaban benar 

 c. 100o Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena dalam proses 

pengerjaannya  x 150o 

seharusnya didapat  75o tetapi 

karena perhitungannya salah 

sehingga didapat 100 o. Solusi : 

lebih teliti dalam mengerjakan 

soal karena meskipun paham 

konsepnya tetapi jika 

perhitungannya tidak teliti akan 

fatal hasilnya. 

 d. 300o Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena dalam 

proses pengerjaannya 2 x 150o 

sehingga didapat 300o . hal seperti 

itu bisa terjadi karna tidak 

menguasai konsep dari garis bagi. 

Solusi : lebih memahami definisi 

dari garis bagi 

23 a. Sama kaki Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan konsep karena tidak 

tahu konsep sudut – sudut pada 

segitiga. Solusi :lebih memahami 

konsep dari materi tersebut, 

sehingga bisa menentukan sudut-

sudut pada segitiga. 

 b. Lancip Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu konsep sudut – sudut pada 

segitiga. Solusi :lebih memahami 

konsep dari materi tersebut, 

sehingga bisa menentukan sudut-

sudut pada segitiga. 

 c. Siku-siku Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

tahu konsep sudut – sudut pada 

segitiga. Solusi :lebih memahami 

konsep dari materi tersebut, 

sehingga bisa menentukan sudut-

sudut pada segitiga. 

 d. Sama sisi Jawaban benar 

24 a. (i) dan (ii) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 
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memahami betul macam-macam 

dan sifat-sifat dari segitiga. 

Solusi: lebih memahami konsep 

segitiga  

 b. (ii) dan (iii) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami betul macam-macam 

dan sifat-sifat dari segitiga. 

Solusi: lebih memahami konsep 

segitiga. 

 c. (iii) dan (iv) Jawaban benar 

 d. (i) dan (iv) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami betul macam-macam 

dan sifat-sifat dari segitiga. 

Solusi: lebih memahami konsep 

segitiga 

25 a. Segitiga siku-siku Jawaban benar 

 b. Segitiga sama kaki Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

bisa membedakan mana yang 

jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi mana yang 
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berdasarkan besar sudut. Solusi : 

lebih memahami jenis segitiga 

dan teliti terhadap soal yang 

ditanyakan. 

 c. Segitiga sama sisi Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

bisa membedakan mana yang 

jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi mana yang 

berdasarkan besar sudut. Solusi : 

lebih memahami jenis segitiga  

 d. Segitiga sembarang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

bisa membedakan mana yang 

jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi mana yang 

berdasarkan besar sudut. Solusi : 

lebih memahami jenis segitiga 

dan teliti terhadap soal yang 

ditanyakan. 

26 a. Semua sisinya sama panjang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat belah ketupat 
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dan laying-layang. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat dari bangun 

datar tersebut. 

 b. Sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat belah ketupat 

dan layang-layang. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat dari bangun 

datar tersebut 

 c. Kedua diagonalnya berpotongan 

tegak lurus 

Jawaban benar 

 d. Semua sudutnya sama besar Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat belah ketupat 

dan laying-layang. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat dari bangun 

datar tersebut 

27 a. (1),(2) dan (3) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat dari jajar 

genjang. Solusi : lebih memahami 

semua sifat-sifat pada jajar 

genjang. 
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 b. (1),(2) dan (4) Jawaban benar 

 c. (1),(3) dan (4) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat dari jajar 

genjang. Solusi : lebih memahami 

semua sifat-sifat pada jajar 

genjang. 

 d. (2),(3) dan (4) Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat dari jajar 

genjang. Solusi : lebih memahami 

semua sifat-sifat pada jajar 

genjang. 

28 a. AB = BC = CD = AD Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat dari belah 

ketupat. Solusi : lebih memahami 

semua sifat-sifat pada belah 

ketupat. 

 b. AO = BO dan CO = DO Jawaban benar 

 c. AC dan BD adalah sumbu simetri Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat dari belah 
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ketupat. Solusi : lebih memahami 

semua sifat-sifat pada belah 

ketupat 

 d. <BAD sama besar dengan <BCD Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham sifat-sifat dari belah 

ketupat. Solusi : lebih memahami 

semua sifat-sifat pada belah 

ketupat 

29 a. 40 cm2   L =  x d1 x d2 

       =   x 8 x 15 

       = 40 cm2 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan perhitungan karena 

pada  hasil akhir harusnya bukan 

40 tetapi 60. Solusi : lebih teliti 

dalam proses menghitung. 

 

 b. 52 cm2   L =  x d1 x d2 

       =   x 8 x 13 

       = 52 cm2 

kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan perhitungan karena 

terjadi kesalahan pada saat 

menghitung  d2 harusnya bukan 

13 tetapi 15. Solusi : lebih teliti 

dalam proses menghitung. 

 

 c. 48 cm2 L =  x d1 x d2 

       =    x 8 x 12 

       = 48 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena pada  d2 

harusnya 15, yang panjangnya 12 

itu  panjang OC bukan d2.  Solusi : 

lebih memahami konsep dari 

layang‐layang.                                

 d. 60 cm2   L =  x d1 x d2 

       =   x 8 x 15 

       = 60 cm2 

jawaban benar 

30 a. 380 cm2 L =   a x t 

   =  20 x 38 
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   = 380 cm2

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak 

paham rumus luas trapesium 

selain itu juga tidak paham 

bagaimana mencari tinggi pada 

segitiga, harusnya bisa dicari 

dengan menggunakan  theorema 

phytagoras. Solusi : lebih 

memahami bagaimana luas 

trapesium dan mencari tinggi 

pada segitiga. 

 b. 375 cm2 L =  (a+b) x t 

   =  (20+10) x 25 

   = 375  cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak 

paham mana yang dinamakan 

tinggi pada trapesium. Solusi : 

lebih memahami mana yang 

dinamakan tinggi pada trapesium. 

 c. 368 cm2 L =  (a+b) x t 
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=  (10+20) x 24 

= 368 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena seharusnya hasil akhirnya 

360 cm2 bukan 368 cm2.lebih 

telilti dalam mengerjakan soal 

sehingga tidak terjadi kekeliruan 

semacam ini. 

 d. 360 cm2 L =  (a+b) x t 

=  (10+20) x 24 

= 360 cm2 

Jawaban benar 

31 a. 30 cm C 

          13 cm 

 

A    5cm    B 

AC2 = 132 – 52 

AC2 = 169 -25 

AC2 = 144 

AC   = √144 

AC   = 12 cm 
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Keliling = AB + BC + AC 

              = 5 +13+ 12 

              = 30 cm 

Jawaban benar 

 

 b. 34 cm C 

          13 cm 

 

A    5cm    B 

AC2 = 132 – 52 

AC2 = 169 -25 

AC2 = 144 

AC   = √144 

AC   = 16 cm 

Keliling = AB + BC + AC 

              = 5 +13+ 16 

              = 34 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena seharusnya pada proses 

perhitungan √144 hasilnya 

harusnya 12 bukan 16. Solusi : 

lebih teliti dalam mengerjakan. 
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 c. 35 cm C 

          13 cm 

 

A    5cm    B 

AC2 = 132 – 52 

AC2 = 169 -25 

AC2 = 144 

AC   = √144 

AC   = 17 cm 

Keliling = AB + BC + AC 

              = 5 +13+ 17 

              = 35 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena seharusnya pada proses 

perhitungan √144 hasilnya 

harusnya 12 bukan 17. Solusi : 

lebih teliti dalam mengerjakan. 

 d. 40cm C 

          13 cm 

 

A    5cm    B 
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AC2 = 132 – 52 

AC2 = 169 -25 

AC2 = 144 

AC   = √144 

AC   = 12 cm 

Keliling = AB + BC + AC 

              = 5 +13+ 12 

              = 40 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena  pada hasil akhirnya 

harusnya 30 bukan 40. Solusi : 

lebih teliti dalam mengerjakan. 

32 a. 43 buah Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami 

pohon berjarak 2 m maka banyak 

pohon ada 43 pohon. 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena terjadi kesalahan 

menghitung jumlah pohon, 

harusnya kelilingnya 80 m jika 
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diberi jarak 2 m berarti banyak 

pohonnya harus 40 pohon bukan 

43 pohon. Solusi : lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 b. 42 buah Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami 

pohon berjarak 2 m maka banyak 

pohon ada 42  pohon. 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena terjadi kesalahan 

menghitung jumlah pohon, 

harusnya kelilingnya 80 m jika 

diberi jarak 2 m berarti banyak 

pohonnya harus 40 pohon bukan 

42 pohon. Solusi : lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 c. 41 buah Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami 

pohon berjarak 2 m maka banyak 

pohon ada 41 pohon. 
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Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena terjadi kesalahan 

menghitung jumlah pohon, 

harusnya kelilingnya 80 m jika 

diberi jarak 2 m berarti banyak 

pohonnya harus 40 pohon bukan 

41 pohon. Solusi : lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 d. 40 buah Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami 

pohon berjarak 2 m maka banyak 

pohon 80 : 2 = 40 pohon 

Jawaban benar 

33 a. 50 cm K=240cm, perbandingan p:l = 7:5 

Lebar sebenarnya =  x 240 cm 

                             = 50 cm 

Jawaban benar 

 b. 55 cm K=240cm, perbandingan p:l = 7:5 

Lebar sebenarnya =  x 240 cm 

                             = 55 cm 
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Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan pada proses 

perhitungan karena seharusnya 

hasil akhirnya 50 cm bukan 55 

cm. solusi : lebih teliti dalam 

proses perhitungan dan diteliti 

kembali setelah selesai 

mengerjakan. 

 c. 70 cm K=240cm, perbandingan p:l = 7:5 

Lebar sebenarnya =  x 240 cm 

                             = 70 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena saat 

mencari lebar dengan diketahui 

perbandingannya p:l =7:5, maka 

seharusnya  x 240 bukan  x 

240. Solusi : lebih memahami 

konsep perbandingan. 

 d. 75 cm K=240cm, perbandingan p:l = 7:5 

Lebar sebenarnya =  x 240 cm 

                             = 75 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan proses perhitungan 

karena jika diketahui p:l = 7:5 

maka untuk penyebutnya 

harusnya itu 24 didapat dari 

rumus keliling persegi yaitu 

2x(p+l) = 2x(7+5) 

             = 24 bukan 16 

Solusi : lebih teliti dalam 

mengerjakan soal dan dicek 

kembali setelah selesai 

mengerjakan. 

34 a. 100 cm L =   (a + b) x t 

   =  (20 +30) x (12-8) 

   = 100 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena yang 

dihitung hanyalah luas 

trapesiumnya saja padahal yang 

ditanya luas keseluruhan. Solusi : 

lebih memahami soal yang 

ditanyakan kemudianrumus –

rumus yang diperlukan untuk 
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menyelesaikan juga harus 

dikuasai sehingga akan mudah 

saat mengerjakan soal sejenis itu. 

 b. 120 cm L =  x a x t 

   =   x 30 x 12 

   = 120 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak 

paham bagaimana harus 

menyelesaikan soal dengan 

gambar yang seperti itu. Dilihat 

dari rumus saja sudah salah. 

Solusi : lebih banyak belajar soal 

– soal yang sejenis dan lebih 

memahami dari setiap konsep – 

konsep yang berhubungan dengan 

bangun datar. 

 c. 220 cm Luas segitiga pertama: 

L =  x a x t 

   =   x 6 x 8 

   = 24 cm2 

Luas segitiga kedua: 



125 
 

L =  x a x t 

    =  x 24 x 8 

     = 96 cm2 

Luas trapesium: 

L =   (a + b) x t 

   =  (20 +30) x (12-8) 

   = 100 cm2 

Jadi luas ketiga bangun tersebut  

(24 + 96 +100) cm2 = 220 cm2 

Jawaban benar 

 d. 320 cm Luas segitiga pertama: 

L =  x a x t 

   =   x 6 x 8 

   = 24 cm2 

Luas segitiga kedua: 

L =  x a x t 

    =  x 24 x 8 

     = 96 cm2 

Luas trapesium: 

L =   (a + b) x t 
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   =  (20 +30) x (12-8) 

   = 100 cm2 

Jadi luas ketiga bangun tersebut  

(24 + 96 +100) cm2 = 320 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan 

karena pada hasil akhir harusnya 

220 bukan 320. Solusi : lebih 

teliti dalam mengerjakan soal. 

35 a. garis tinggi Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham definisi tentang garis bagi, 

garis tinggi, garis berat dan lain 

sebagainya sehingga tidak bisa 

membedakan. Solusi : lebih 

memahami definisi dari garis 

bagi, gaaris tinggi dan lain 

sebagainya. 

 b. garis sumbu Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham definisi tentang garis bagi, 

garis tinggi, garis berat dan lain 

sebagainya sehingga tidak bisa 
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membedakan. Solusi : lebih 

memahami definisi dari garis 

bagi, gaaris tinggi dan lain 

sebagainya 

 c. garis berat Jawaban benar 

 d. garis bagi Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

paham definisi tentang garis bagi, 

garis tinggi, garis berat dan lain 

sebagainya sehingga tidak bisa 

membedakan. Solusi : lebih 

memahami definisi dari garis 

bagi, gaaris tinggi dan lain 

sebagainya 
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Lampiran 4  

Analisis Jenis Kesalahan Distraktor 2011/2012 

No Pilihan Jawaban Keterangan 

1 a.  Kumpulan bilangan kecil Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami definisi dari suatu 

himpunan. Solusi : lebih memahami 

definisi dari suatu himpunan. 

 b. Kumpulan bunga-bunga indah Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami definisi dari suatu 

himpunan. Solusi : lebih memahami 

definisi dari suatu himpunan. 

 c. Kumpulan siswa tinggi Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami definisi dari suatu 

himpunan. Solusi : lebih memahami 

definisi dari suatu himpunan. 

 d. Kumpulan hewan berkaki empat Jawaban benar 

2 a. 9  {bilangan prima} Kesalahn yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

definisi bilangan prima sehingga 

menganggap bilangan yang ganjil itu 
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semuanya bilangan prima. Solusi : 

lebih memahami definisi dari bilangan 

prima. 

 b. 256  {bilangan kelipatan 4} Kesalahn yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana mendaftar bilangan 

kelipatan 4 sehingga menganggap 

bilangan 256 bukan anggota bilangan 

kelipatan 4. Solusi : lebih memahami 

bilangan mana saja yang merupakan 

anggota bilangan kelipatan 4. 

 c. 89  { bilangan prima} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

definisi bilangan prima sehingga 

menganggap 89 bukan bilangan prima. 

Solusi : lebih memahami definisi dari 

bilangan prima 

 d. 169 {bilangan kwadarat} Jawaban benar 

3 a. Himpunan bilangan cacah Jawaban benar 

 b. Himpunan bilangan asli Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

himpunan bilangan asli. Solusi : lebih 

memahami definisi darihimpunan 
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bilangan asli. 

 c. Himpunan bilangan genap Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

himpunan bilangan genap. Solusi : 

lebih memahami definisi dari 

himpunan bilangan genap. 

 d. Himpunan bilangan ganjil Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

himpunan bilangan ganjil. Solusi : 

lebih memahami definisi 

darihimpunan bilangan ganjil. 

4 a. {x | x > 1,x  bilangan asli} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

himpunan bilangan asli itu yang 

seperti apa. Solusi : lebih memahami 

definisi dari himpunan bilangan asli. 

 b. {x | x > 1,x  faktor dari 12} Jawaban benar 

 c. {x | x > 1,x  bilangan cacah} Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

himpunan bilangan cacah. Solusi : 

lebih memahami definisi dari 

himpunan bilangan cacah. 

 d. {x | x > 1,x  bilangan kelipatan Kesalahan yang terjadi adalah 



131 
 

12} kesalahan konsep karena tidak paham 

himpunan bilangan kelipatan 12. 

Solusi : belajar lagi sehingga mampu 

memahami definisi dari himpunan 

bilangan kelipatan12. 

5 a. 64 N = {x |2  x  7, x   bilangan 

prima} 

N = {2,3,4,5,6,7} 

Jadi himpunan bagian N: 

N=2n = 26 =64 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena terjadi 

kesalahan saat mendaftar anggota hal 

itu terjadi karena tidak mengerti 

definisi dari suatu himpunan bilangan 

prima. Solusi : lebih memahami 

konsep himpunan bilangan prima. 

 b. 32 N = {x |2  x  7, x   bilangan 

prima} 

N = {2,3,5} 

Jadi himpunan bagian N: 

N=2n = 23 =32 

Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan proses perhitungan karena 

terjadi kesalahan saat menghitung 23 

hasilnya 32 seharusnya hasilnya 

adalah 8. Solusi : lebih teliti dalam 

proses menghitung apalagi 

menghitung bilangan berpangkat. 

 c. 16 N = {x |2  x  7, x   bilangan 

prima} 

N = {2,3,5,7} 

Jadi himpunan bagian N: 

N=2n = 24 =16 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena terjadi 

kesalahan saat mendaftar anggota. 

Solusi : lebih memahami konsep 

himpunan. 

 

 d. 8 N = {x |2  x  7, x   bilangan 

prima} 

N = {2,3,5} 

Jadi himpunan bagian N: 

N=2n = 23 =8 

Jawaban benar 
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6 a. {p,o,l,a,b,i,n,a} A= {p,i,a,n,o} 

B= {b,i,o,l,a} 

A  B ={p,o,l,a,b,i,n,a} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana cara menentukan suatu 

gabungan pada materi himpunan. 

Solusi : lebih memahami apa yang 

dimaksud gabungan dan bagaimana 

cara menentukan anggota pada suatu 

gabungan. 

 b. {p,o,l,i,b,i,n,a} A= {p,i,a,n,o} 

B= {b,i,o,l,a} 

A  B = {p,o,l,i,b,i,n,a} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana cara menentukan suatu 

gabungan pada materi himpunan. 

Solusi : lebih memahami apa yang 

dimaksud gabungan dan bagaimana 

cara menentukan anggota pada suatu 

gabungan. 

 c. {p,a,l,b,o,n,a} A= {p,i,a,n,o} 
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B= {b,i,o,l,a} 

A  B ={p,a,l,b,o,n,a} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan fakta karena terjadi 

kesalahan penulisan pada huruf ke dua 

yaitu huruf a, seharusnya yang benar 

adalah {p,i,l,b,o,n,a}. solusi : lebih 

teliti dalam menuliskan jawaban 

karena salah sedikit itu akan berakibat 

fatal. 

 d. {p,i,l,b,o,n,a} A= {p,i,a,n,o} 

B= {b,i,o,l,a} 

A  B ={p,i,l,b,o,n,a} 

Jawaban benar 

7 a. {0,1,2,3,4,5,6,7} S={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}

A={0,1,2,3,4,5,6,7} 

Ac = {0,1,2,3,4,5,6,7} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

konsep dari suatu komplemen 

sehingga terjadi kekeliruan dalam 

mendaftar anggota,yang diminta 

adalah anggota Ac tetapi berhubung 
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tidak memahami komplemen akhirnya 

yang diisikan adalah anggota dari A . 

Solusi : lebih memahami konsep 

komplemen dalam himpunan sehingga 

tidk terjadi kesalahan saat mendaftar 

anggota. 

 b. {0,1,2,3,4,5,6,7,8} S={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}

A={0,1,2,3,4,5,6,7} 

Ac ={0,1,2,3,4,5,6,7,8} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

konsep dari suatu komplemen 

sehingga terjadi kekeliruan dalam 

mendaftar anggota. Solusi : lebih 

memahami konsep komplemen dalam 

himpunan sehingga tidk terjadi 

kesalahan saat mendaftar anggota. 

 c. {7,8,9,10,11,12,13,14} S={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}

A={0,1,2,3,4,5,6,7} 

Ac = {7,8,9,10,11,12,13,14} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

tentang definisi dari komplemen 
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sehingga terjadi kesalahan saat 

menentukan anggota dari Ac. Solusi : 

lebih memahami definisi dari 

komlemen. 

 d. {8,9,10,11,12,13,14} S={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}

A={0,1,2,3,4,5,6,7} 

Ac = {8,9,10,11,12,13,14} 

Jawaban benar 

8 a. 5 orang n(S B)’ = n(S)-n(SE)–n(B)–n(S B) 

       4      = 40-(23-x)-(8-x)-x 

       4      =40-23+x-8+x-x 

       4      = -1+x 

       5      = x 

Jawaban benar 

 b. 6 orang n(S B)’ = n(S)-n(SE)–n(B)–n(S B) 

       4      = 40-(23-x)-(18-x)-x 

       4      =40-23+x-18+x-x 

       4      = -2+x 

       6      = x 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungankarena 

pada hasil akhir harusnya 5 bukan 6. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 
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menghitung. 

 c. 7 orang n(S B)’ = n(S)-n(SE)–n(B)–n(S B) 

       4      = 40-(23-x)-(18-x)-x 

       4      =40-23+x-18+x-x 

       4      = -3+x 

       7     = x 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir harusnya 5 bukan 7. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

menghitung. 

 d. 9 orang n(S B)’ = n(S)-n(SE)–n(B)–n(S B) 

       4      = 40-(23-x)-(18-x)-x 

       4      =40-23+x-18+x-x 

       4      = -5+x 

       9     = x 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir harusnya 5 bukan 9. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

menghitung. 

9 a. {1,2,3} M ={1,2,4,8,16} 

N={1,2,4,11,22,44} 
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M N={1,2,3} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan fakta karena terjadi 

kesalahan penulisan pada jawaban 

dituliskan {1,2,3} namun jawaban 

sebenarnya  adalah {1,2,4}. Solusi : 

lebih teliti dalam menuliskan lambing 

dalam matematika. 

 b. {1,2,4} M ={1,2,4,8,16} 

N={1,2,4,11,22,44} 

M N={1,2,4} 

Jawaban benar 

 c. {1,3,4} M ={1,3,4,8,16} 

N={1,2,3,4,11,22,44} 

M N={1,3,4} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

terjadi kesalahan saat menghitung 

bilangan mana saja yang menjadi  

anggota himpunan faktor dari 16 dan 

himpunan faktor dari 44. Solusi : lebih 

teliti dalam menentukan anggota 

himpunan factor dari 16 dan himpunan 
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factor dari 44.  

 d. {2,3,4} M ={2,3,4,8,16} 

N={2,3,4,11,22,44} 

M N={2,3,4} 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

terjadi kesalahan saat menghitung 

bilangan mana saja yang menjadi  

anggota himpunan faktor dari 16 dan 

himpunan faktor dari 44. Solusi : lebih 

teliti dalam menentukan anggota 

himpunan factor dari 16 dan himpunan 

factor dari 44.  

 

10 a. 14o 49’10” 25o29’30’’ -10o40’20”= 14o 49’10” 

Jawaban benar 

 b. 14o 59’10” 25o29’30’’ -10o40’20”= 14o 59’10” 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

jawabannya seharusnya 14o 49’10”. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

perhitungan, konsep yang telah 

dikuasai tidak akan berarti apa-apa 
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jika proses perhitungannya salah. 

 c. 15o 49’10” 25o29’30’’ -10o40’20”= 15o 49’10” 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

jawabannya seharusnya 14o 49’10”. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

perhitungan, konsep yang telah 

dikuasai tidak akan berarti apa-apa 

jika proses perhitungannya salah. 

 d. 15o 59’10” 25o29’30’’ -10o40’20”= 15o 59’10” 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

jawabannya seharusnya 14o 49’10”. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

perhitungan, konsep yang telah 

dikuasai tidak akan berarti apa-apa 

jika proses perhitungannya salah. 

11 a. 30o 40’ 30,4o=30o40’ 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana konsep mengubah 30,4o ke 

dalam bentuk derajat dan menit. 

Solusi : lebih memahami materi 
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tersebut sehingga tidak terjadi 

kesalahan berulang. 

 b. 30o 36’ 30,4o=30o36’ 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana konsep mengubah 30,4o ke 

dalam bentuk derajat dan menit. 

Solusi : lebih memahami materi 

tersebut sehingga tidak terjadi 

kesalahan berulang.  

 c. 30o 24’ 30,4o=30o24’ (Jawaban benar) 

 d. 30o 20’ 30,4o=30o20’ 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana konsep mengubah 30,4o ke 

dalam bentuk derajat dan menit. 

Solusi : lebih memahami materi 

tersebut sehingga tidak terjadi 

kesalahan berulang. 

12 a. 115o < CBD = 90o + (90 o -  65o) 

            = 115o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 
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mencari sudut yang berpenyiku. 

Solusi: lebih memahami konsep dari 

sudut berpenyiku sehingga paham 

bagaimana langkah dalam 

menyelesaikan soal yang berhubungan 

dengan sudut  berpenyiku.  

 b. 35o < CBD = < ABD - <ABC 

            = 90o – 65o 

            = 35o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan perhitungan seharusnya 

jawabannya 25o. Solusi : lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 c. 25o < CBD = < ABD - <ABC 

            = 90o – 65o 

            = 25o 

Jawaban benar 

 d. 15o < CBD = < ABD - <ABC 

            = 90o – 65o 

            = 15o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan perhitungan seharusnya 

jawabannya 25o. Solusi : lebih teliti 
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dalam proses perhitungan. 

13 a. 36o Sudut berpelurus 

3x + 2x =180o 

       5x = 180o 

         x= 36 o 

<BOC =36 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan perhitungan karena tidak 

teliti. Pada soal ditanyakan <BOC 

yang besarnya 2x , sedangkan yang 

dicari baru x nya seharusnya masih 

dikalikan 2. Solusi : lebih teliti dalam 

menyelesaikan soal. 

 b. 54o Sudut berpenyiku 

3x + 2x =90o 

       5x = 90o 

         x= 18 o 

<BOC = 3x 

           = 3 x18o 

                = 54 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak bisa 

membedakan antara sudut berpelurus 
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dengan berpenyiku kemudian <BOC 

itu bukan 3x tetapi yang 2x. kalau 

sudut yangnilainya 3x itu <AOB. 

Solusi : lebih memahami konsep 

tentang sudut. 

 c. 45o 2x = 90o

  x = 45 o 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

sedikitpun konsep tentang 

penghitungan sudut. Solusi : lebih 

memahami konsep tentang sudut. 

 d. 72o Sudut berpelurus 

3x + 2x =180o 

       5x = 180o 

         x= 36 o 

<BOC =2x=2. 36 o 

           = 72o 

Jawaban benar 

14 a.  sudut putaran penuh Sudut refleks : 0o <  < 360o 

 sudut putaran penuh =  x 360 o 

                                 = 120o 
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Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami batasan dari sudut refleks. 

Solusi : lebih memahami definisi dari 

sudut refleks. 

 b.  sudut siku-siku Sudut refleks : 0o <  < 90o 

 sudut siku-siku =  x 90 o 

                                 = 60o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

batasan sudut refleks. Solusi : lebih 

memahami definisi dari sudut refleks 

 c.  sudut lurus Sudut refleks : 180o <  < 360o 

 sudut lurus =  x 180 o 

                                 = 240 o 

Jawaban benar karena 240 o termasuk 

dalam sudut refleks 

 d.  sudut putaran penuh Sudut refleks : 0o <  < 360o 

 sudut putaran penuh =  x 360 o 

                                 = 180o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 
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memahami batasan dari sudut refleks. 

Solusi : lebih memahami definisi dari 

sudut refleks. 

15 a. Jumlah sudut-sudut 

berseberangan 180o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karen tidak paham 

konsep tentang sudut – sudut 

berseberangan, sudut dalam sepihak 

dan lain sebagainya. Solusi : lebih 

memahami konsep dari sudut dalam 

berseberangan, sudut dalam 

sepihak,dan lain sebagainya. 

 b. Sudut-sudut bertolak belakang 

tidak sama besar 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karen tidak paham 

konsep tentang sudut – sudut 

berseberangan, sudut dalam sepihak 

dan lain sebagainya. Solusi : lebih 

memahami konsep dari sudut dalam 

berseberangan, sudut dalam 

sepihak,dan lain sebagainya. 

 c. Sudut-sudut luar berseberangan 

sama besar 

Jawaban benar 

 d. Jumlah dua sudut dalam sepihak 

360o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karen tidak paham 



147 
 

konsep tentang sudut – sudut 

berseberangan, sudut dalam sepihak 

dan lain sebagainya. Solusi : lebih 

memahami konsep dari sudut dalam 

berseberangan, sudut dalam 

sepihak,dan lain sebagainya. 

16 a. 115o <SDC = 65o

<ADC= 180 o - <SDC 

          = 180 o - 65o 

         = 115o 

<ADC berhadapan <ABC maka 

<ADC=<ABC= 115o 

Jawaban benar 

 b. 65o <SDC berhadapan <ABC 

<SDC = <ABC =65o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena salah 

mengartikan posisi sudut. Solusi : 

lebih memahami konsep pada suatu 

sudut , coba memahami definisinya 

serta perbedaannya. 

 c. 18o <SDC = 65o

<ADC= 180 o - <SDC 
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          = 180 o - 65o

         = 18o 

Kesalahan yang tejadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir seharusnya bukan 18o 

tetapi 120o. Solusi :lebih teliti lagi 

dalam setiap pengerjaan soal pada 

waktu proses perhitungan. 

 d. 15o <SDC = 65o

<ADC= 180 o - <SDC 

          = 180 o - 65o 

         = 115o  

<ADC berhadapan <ABC maka 

<ADC=<ABC= 15o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan fakta karena terjadi 

kesalahan penulisan yang seharusnya 

115o ditulis 15 o sehingga terjadi 

kesalahan dalam menjawab. Solusi : 

lebih berhati-hati dalam menuliskan 

jawaban. 

17 a. 18o Besar sudut =  x 90o 
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                    = 18 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karean 

pada hasil akhir seharungnya 36 o 

bukan 18 o. Solusi : lebih teliti saat 

proses perhitungan. 

 b. 36o Besar sudut =  x 90o 

                    = 36 o 

Jawaban benar 

 c. 72o Besar sudut =  x 180o 

                    = 72 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami besar sudut 

komplemennya. Solusi : lebih 

memahami definisi dari kompemen. 

 d. 90o Besar sudut =  x 270o 

                    = 90 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami besar sudut 

komplemennya dan tidak paham 
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menentukan perbandingan. Solusi : 

lebih memahami definisi dari 

kompemen. 

18 a. 105o <a dengan <d merupakan sudut yang 

saling bertolak belakang sehingga 

<a=<d= 35o 

<p dengan <r merupakan sudut dalam 

berseberangan sehingga <r=<p=70o 

Jadi p + d = 70o + 35o 

                =105 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

mana yang dinamakan sudut yang 

saling bertolak belakang, sudut dalam 

berseberangan, sudut dalam sepihak 

dan lain sebagainya. Solusi : lebih 

memahami definisi dan syarat – syarat 

dari sudut yang saling bertolak 

belakang,sudut dalam berseberangan, 

sudut dalam sepihak dan lain 

sebagainya. 

 b. 140o <r dengan <d merupakan sudut 

sehadap sehingga <r = <d =70o 
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Kemudian <r dengan <p merupakan 

sudut dalam berseberangan sehingga 

<r = <p = 70o 

Jadi p + d = 70o + 70o 

                = 140 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

mana yang dinamakan sudut sehadap, 

sudut dalam berseberangan, sudut 

dalam sepihak dan lain sebagainya. 

Solusi : lebih memahami definisi dan 

syarat – syarat dari sudut 

sehadap,sudut dalam berseberangan, 

sudut dalam sepihak dan lain 

sebagainya. 

 c. 175o <a = 35o ,< r = 70o 

<a , <r, <c adalah sudut dalam segitiga 

jadi <c = 180o - 35o – 70o 

       <c = 75o 

Karena <c berpelurus dengan <d maka 

besar <d = 180o – 75o 

              = 105o 

Karena <r dengan <p merupakan 
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sudut dalam berseberangan maka      

<r = <p = 70 o 

Jadi nilai p + d = 70o + 105o 

                        = 175o 

Jawaban benar 

 d. 210o <c berpelurus dengan <d sehingga 

<d= 180o -75o 

    = 105o 

<d saling bertolak belakang <p 

sehingga <d=<p=105o 

Jadi p + d = 105o + 105o 

                = 210 o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

mana yang dinamakan sudut saling 

bertolak belakang, sudut dalam 

berseberangan, sudut dalam sepihak, 

sudut luar sepihak dan lain 

sebagainya. Solusi : lebih memahami 

definisi dan syarat – syarat dari sudut 

sehadap, sudut saling bertolak 

belakang, sudut dalam berseberangan, 

sudut dalam sepihak dan lain 
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sebagainya 

19 a. 35o  

                         ao 

                                        35o              

                       105o 

 

ao = 35o 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena  tidak paham 

dalam membaca gambar untuk 

menentukan sudut. Solusi : lebih 

memahami konsep tentang cara 

menentukan sudut. 

 b. 75o  

 

 

 

                         ao 

                  35 o                 

105o 

 

ao =  180o - 105o 

    = 75o 
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kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena  tidak paham 

dalam membaca gambar untuk 

menentukan sudut. Solusi : lebih 

memahami konsep tentang cara 

menentukan sudut. 

 c. 110o  

                         ao 

                                        35o              

                       105o 

 

ao = 110o 

jawaban benar 

 d. 145o  

 

                         ao 

                                        35o              

                       105o 

 

ao = 180o – 35o 

   = 145o 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena  tidak paham 
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dalam membaca gambar untuk 

menentukan sudut. Solusi : lebih 

memahami konsep tentang cara 

menentukan sudut. 

20 a. garis bagi Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami definisi dari garis bagi, 

garis tinggi dan lain sebagainya 

sehingga tidak bisa membedakan. 

Solusi : lebih memahami definisi dari 

garis tinggi, garis bagi dan lain 

sebagainya. 

 b. garis tinggi Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami definisi dari garis bagi, 

garis tinggi dan lain sebagainya 

sehingga tidak bisa membedakan. 

Solusi : lebih memahami definisi dari 

garis tinggi, garis bagi dan lain 

sebagainya. 

 c. garis berat Jawaban benar 

 d. garis sumbu Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 
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memahami definisi dari garis bagi, 

garis tinggi dan lain sebagainya 

sehingga tidak bisa membedakan. 

Solusi : lebih memahami definisi dari 

garis tinggi, garis bagi dan lain 

sebagainya. 

21 a. 30o  AC = BC ,<A = <C=  30o , 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak 

memahami konsep segitiga sama kaki. 

Solusi : lebih memahami segitiga 

sama kaki.    

 b. 60o AC = BC ,<A = 30o , <C = 2 x <A 

                                   <A= 60o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

sama sekali tentang konsep sudut pada 

segitiga sama kaki. Solusi : lebih 

memahami konsep sudut pada sebuah 

segitiga sama kaki. 

 c. 90o AC = BC ,<A =<B= 30o ,  

<C = 180 o – (<A + <B) 

<C = 180 o – (30 o + 30 o) 



157 
 

<C = 180 o - 90 o

<C = 90 o                           

Kesalahan yang terjadi adalah proses 

perhitungan karena seharusnya hasil 

akhirnya 120 o bukan 90 o . Solusi : 

lebih teliti dalam proses perhitungan.     

 d. 120o AC = BC ,<A = <B =  30o , 

<C = 180o – (30o + 30o) 

     =  120o      

Jawaban benar    

22 a. Lancip  Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana cara menentukan jenis 

segitiga jika diketahui kedua sudutnya. 

Solusi : lebih memahami konsep pada 

segitiga. 

 b. Siku-siku Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

besar sudut siku-siku dan tidak paham 

cara menentukan jenis segitiga jika 

diketahui kedua sudutnya. Solusi : 

lebih memahami konsep pada segitiga 

dan memahami konsep dari segitiga 
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siku-siku 

 c. Tumpul Jawaban benar 

 d. Sama kaki Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena yang 

namanya segitiga sama kaki pasti 

memiliki dua sudut yang sama besar 

sedangkan pada soal diketahui  <P 

=25odan <Q= 52o maka <R besarnya 

harus sama dengan <P atau <Q namun 

jika <R itu sama dengan <P atau <Q 

maka jumlah sudut keseluruhan 

tidaklah 180o sedangkan konsep 

segitiga itu jumlah seluruh sudutnya 

180o. Dengan demikian dapat 

dikatakan kesalahan yang terjadi 

adalah kesalahan konsep karena tidak 

paham konsep-konsep pada segitiga. 

Solusi : lebih memahami konsep pada 

segitiga. 

23 a. 108o Perbandingan sudut pada segitiga 

1:2:3 

sudut terbesar =  x 180o 
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                       = 108o

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada penyebut seharusnya 6 bukan 5. 

Solusi : lebih teliti dalam proses 

perhitungan. 

 b. 90o Perbandingan sudut pada segitiga 

1:2:3 

sudut terbesar =  x 180o 

                       = 90o 

Jawaban benar 

 c. 135o Perbandingan sudut pada segitiga 

1:2:3 

sudut terbesar =  x 90o 

                       = 135o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena sudut 

keseluruhan segitiga itu bukan 90o 

tetapi 180o kemudian penyebutnya 

bukan 2 melainkan 6 yaitu hasil dari 

penjumlahan dari perbandingan sisi-

sisinya. Solusi : lebih 
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memahamikonsepsudut pada segitiga 

dan konsep perbandingan. 

 d. 120o             Perbandingan sudut pada 

segitiga 1:2:3 

sudut terbesar =  x 360o 

                       = 120o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena sudut 

keseluruhan segitiga itu bukan 360o 

tetapi 180o kemudian penyebutnya 

bukan 3 melainkan 6 yaitu hasil dari 

penjumlahan dari perbandingan sisi-

sisinya. Solusi : lebih memahami 

konsep sudut pada segitiga dan konsep 

perbandingan. 

24 a. 60 cm2              C 

13 cm         13 cm 

 

    A       D      B 

Panjang AB = 10 cm 

t  = √169 25 

   = √144 

   = 12 cm 
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L =  x a x t 

   =   x 10 x 12 

   = 60 cm2 

Jawaban benar 

 b. 65 cm2             C 

13 cm         13 cm 

 

    A       D      B 

Panjang AB = 10 cm 

t  = √169 25 

   = √144 

   = 12 cm 

L =  x a x t 

   =   x 10 x 12 

   = 65 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

tidak teliti pada penghitungan hasil 

akhir seharusnya nilai yang didapat  

60 cm2  bukan 65 cm2. Solusi : lebih 

teliti pada proses perhitungan dan 

dicek kembali saat pengerjaan telah 
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selesai. 

 c. 120 cm2             C 

13 cm         13 cm 

 

    A       D      B 

Panjang AB = 10 cm 

t  = √169 25 

   = √144 

   = 12 cm 

L =  a x t 

   =   10 x 12 

   = 120 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak paham 

bagaimana rumus luas segitiga. Solusi: 

lebih memahami materi yang 

berkaitan dengan segitiga. 

 d. 130 cm2             C 

13 cm         13 cm 

 

    A       D      B 

Panjang AB = 10 cm 

L =  a x t 



163 
 

   =   10 x 13 

   = 130 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak paham 

menentuka rumus luas segitiga dan 

tidak bisa menghitung tinggi segitiga 

yang dapat dicari dari theorema 

phytagoras. Solusi : lebih memahami 

konsep yang satu dan konsep yang 

lainnya yang berhubungan dengan 

segitiga.  

25 a. 40o 2x + x + 10o + 50o = 180o 

                        3x  = 120 o 

                          x  = 120 o 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

bagaimana mencari sudut-sudut. 

Solusi : lebih memahami konsep yang 

berhubungan dengan penentuan besar 

sudut. 

 b. 50o y = 180o – 50o – x – 10o 

   = 120o – x 

Sudut berpelurus 
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2x + 120o – x = 180o 

                   x = 50o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir nilai x = 50o . hal itu 

terjadi karena kesalahan menghitung 

pada 180o – 120o =50o seharusnya 

hasil akhirnya 60o. Solusi: lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 c. 60o y = 180o – 50o – x – 10o 

   = 120o – x 

Sudut berpelurus 

2x + 120o – x = 180o 

                   x = 60o 

jawaban benar 

 d. 70o y = 180o – 50o – x – 10o 

   = 120o – x 

Sudut berpelurus 

2x + 120o – x = 180o 

                   x = 70o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir nilai x =70o . Hal itu 
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terjadi karena kesalahan menghitung 

pada 180o – 120o =70o seharusnya 

hasil akhirnya 60o. Solusi: lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

26 a. 15 cm Perbandingan panjang sisi – sisi 

segitiga = 3:4:5 

K=60 cm 

Sesi terpendeknya =  x 60 

                              = 15 cm 

Jawaban benar 

 b. 20 cm Perbandingan panjang sisi – sisi 

segitiga = 3:4:5 

K=60 cm 

Sesi terpendeknya =  x 60 

                              = 20 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

cara mencari sisi terpendek, 

seharusnya untuk mencari sisi 

terpendek diambil perbandingan yang 

paling kecil. Solusi : lebih memahami 

konsep untuk mencari sisi pada 
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segitiga jika yang diketahui adalah 

perbandingannya. 

 c. 25 cm Perbandingan panjang sisi – sisi 

segitiga = 3:4:5 

K=60 cm 

Sesi terpendeknya =  x 60 

                              = 25 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

cara mencari sisi terpendek, 

seharusnya untuk mencari sisi 

terpendek diambil perbandingan yang 

paling kecil bukan perbandingan yang 

paling besar. Solusi : lebih memahami 

konsep untuk mencari sisi pada 

segitiga jika yang diketahui adalah 

perbandingannya. 

 d. 30 cm Perbandingan panjang sisi – sisi 

segitiga = 3:4:5 

K=60 cm 

Sesi terpendeknya =  x 60 

                              = 30 cm 
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Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

cara mencari sisi terpendek, 

seharusnya untuk mencari sisi 

terpendek diambil perbandingan yang 

paling kecil dan untuk penyebut 

seharusnya bukan 8 tetapi 12 yang 

didapat dari rumus keliling segitiga 

dengan sisi-sisinya adalah dari 

perbandingan yang diketahui. Solusi : 

lebih memahami konsep untuk 

mencari sisi pada segitiga jika yang 

diketahui adalah perbandingannya. 

27 a. Semua sisi sama panjang Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

sifat- sifat persegi. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat persegi. 

 b. Kedua diagonal berpotongan 

membentuk sudut 90o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

sifat- sifat persegi. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat persegi. 

 c. Kedua diagonalnya sama 

panjang 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 
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sifat- sifat persegi. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat persegi. 

 d. Dapat menempati bingkainya 

dengan empat cara 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena tidak paham 

sifat- sifat persegi. Solusi : lebih 

memahami sifat-sifat persegi. 

28 a. 16 cm2 K = 64 cm 

K= 4 x S 

64 = 4 x S 

S = 8 cm 

L = 8 x 8 

   = 16 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

saat menghitung sisi seharusnya 

hasilnya bukan 8 cm tetapi 16 cm 

kemudian saat menentukan luas 

seharusnya itu perkalian bukan suatu 

penjumlahan. Solusi : lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 b. 32 cm2 K = 64 cm 

K = 4 x S 

64 = 4 x S 
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S = 16 cm 

L = S x S 

   = 16 x 16 

   = 32 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada proses 16 x 16 itu seharusnya 

hasilnya 256 bukan 32. Solusi : lebih 

teliti dalam proses perhitungan. 

 c. 128 cm2 K = 64 cm 

L = 2 x 64 cm 

   = 128 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak paham 

bagaimana menentukan luas persegi 

jika yang diketahui kelilingnya. 

Solusi: lebih memahami rumus luas 

persegi sehingga bisa menentukan luas 

persegi 

 d. 256 cm2 K = 64 cm 

K = 4 x S 

64 = 4 x S 

S = 16 cm 
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L = S x S 

   = 16 x 16 

   = 256 cm2 

Jawaban benar 

29 a. 50 cm K = 240 cm 

Perbandingan panjang dan lebar = 7:5 

Lebar =  x 240 

          = 50 cm 

Jawaban benar 

 b. 55 cm K = 240 cm 

Perbandingan panjang dan lebar = 7:5 

Lebar =  x 240 

          = 55 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir seharusnya 50 cm 

bukan 55 cm. Solusi : lebih teliti saat 

proses perhitungan jangan gegabah 

saat mengerjakan karena bisa fatal 

ketika paham konsepnya namun salah 

perhitungannya. 

 c. 70 cm K = 240 cm 
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Perbandingan panjang dan lebar = 7:5 

Lebar =  x 240 

          = 70 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena saat mencari 

lebar dengan diketahui 

perbandingannya p : l =7 : 5, maka 

seharusnya  x 240 bukan  x 240. 

Solusi : lebih memahami konsep 

perbandingan. 

 

 d. 75 cm K=240 cm 

 perbandingan p : l = 7 : 5 

Lebar sebenarnya =  x 240 cm 

                             = 75 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

jika diketahui p : l = 7 : 5 maka untuk 

penyebutnya harusnya itu 24 didapat 

dari rumus keliling persegi yaitu 

2x(p+l) = 2x(7+5) 

             = 24 bukan 16 
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Solusi : lebih teliti dalam mengerjakan 

soal dan dicek kembali setelah selesai 

mengerjakan. 

30 a. 2 cm        B 

8 cm           16 cm              B 

                                                 10 cm 

      P                          C 

                                          Q             A 

Segitiga BPQ dengan segitiga BQA 

sebangun 

BQ =  

BQ = 2 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak paham 

konsep-konsep kesebangunan. Solusi : 

lebih memahami konsep-konsep 

kesebangunan. 

 b. 4 cm         B 

8 cm           16 cm            B 

                                                 10 cm 

      P                          C 

                                          Q             A 

Segitiga BPQ dengan segitiga BQA 
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sebangun 

 =  

 =  

BQ =    

BQ = 4 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir seharusnya didapat 5 

cm bukan 4 cm. solusi : lebih teliti 

dalam mengerjakan. 

 c. 4,8 cm        B 

8 cm           16 cm              B 

                                                 10 cm 

      P                          C 

                                          Q             A 

Segitiga BPQ dengan segitiga BQA 

sebangun 

 =  

 =  

BQ =    

BQ = 4,8 cm 

Kesalahan yang terjadi adalah 
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kesalahan proses perhitungan karena 

pada hasil akhir seharusnya bukan 4,8 

cm tetapi 5 cm. Solusi : lebih teliti 

dalam proses perhitungan. 

 d. 5 cm         B 

8 cm           16 cm              B 

                                                 10 cm 

      P                          C 

                                          Q             A 

Segitiga BPQ dengan segitiga BQA 

sebangun 

 =  

 =  

BQ =    

BQ = 5 cm 

Jawaban benar 

31 a. 40 cm2 L =  x d1 x d2 

       =   x 8 x 15 

       = 40 cm2 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan perhitungan karena pada  

hasil akhir harusnya bukan 40 tetapi 
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60. Solusi : lebih teliti dalam proses 

menghitung. 

 b. 52 cm2 L =  x d1 x d2 

       =   x 8 x 13 

       = 52 cm2 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan perhitungan karena terjadi 

kesalahan saat menghitung  d2 

harusnya bukan 13 tetapi 15. Solusi : 

lebih teliti dalam proses menghitung. 

 c. 48 cm2 L =  x d1 x d2 

       =    x 8 x 12 

       = 48 cm2 

kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena pada  d2 

harusnya 15, yang panjangnya 12 itu  

panjang OC bukan d2.  Solusi : lebih 

memahami konsep dari layang‐

layang. 

 d. 60 cm2 Luas layang-layang 

L =  x d1 x d2 
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    =  x 15 x 8 

   = 60 cm2 

Jawaban benar 

32 a. 200 cm2 Keliling belah ketupat = 100 cm 

Sisinya = 100 : 4 = 25 cm 

                                        A 

d1 =DB = 40 cm                                    

                     D                                   B 

   A                                                           

           25 cm                    C 

 

O     20 cm         B 

AO = √425 400 

      = √25 

      = 5 cm 

d2 = AC =2 x AO = 2 x 5 =10 cm 

L =  d1 x d2 

   =   x 40 x 10 

   = 200 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan  karena 

terjadi kesalahan pada proses 
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perhitungan d2. Solusi : lebih teliti saat 

mengerjakan. 

 b. 300 cm2 Keliling belah ketupat = 100 cm 

Sisinya = 100 : 4 = 25 cm 

                                        A 

d1 =DB = 40 cm                                    

                     D                                   B 

   A                                                           

           25 cm                    C 

 

O     20 cm         B 

AO = √625 400 

      = √225 

      = 15 cm 

d2 = 15 cm 

L =  d1 x d2 

   =   x 40 x 15 

   = 300 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena terjadi 

kesalahan saat menentuka d2 

seharusnya d2 itu panjangnya 2 x AO. 

Solusi : lebih memahami materi 
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tentang belah ketupat sehingga 

memahami setiap konsepnya. 

 c. 600 cm2 Keliling belah ketupat = 100 cm 

Sisinya = 100 : 4 = 25 cm 

                                        A 

d1 =DB = 40 cm                                    

                     D                                   B 

   A                                                           

           25 cm                    C 

 

O     20 cm         B 

AO = √625 400 

      = √225 

      = 15 cm 

d2 = AC =2 x AO = 2 x 15 =30 cm 

L =  d1 x d2 

   =   x 40 x 30 

   = 600 cm2 

Jawaban benar 

 d. 1200 cm2 Keliling belah ketupat = 100 cm 

Sisinya = 100 : 4 = 25 cm 

d1 =DB = 40 cm   
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      A 

 

 

                  D                                    B     
                                      C                        

AO = √625 400       A 

       = √225 

       = 15 cm 

                                      O                  B   

d2 = AC =2 x AO = 2 x 15 =30 cm 
L =  d1 x d2 

   =  40 x 30 
   = 1200 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak paham 

rumus luas belah ketupat. Solusi : 

lebih memahami rumus belah ketupat. 

33 a. 43 Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami pohon 

berjarak 2 m maka banyak pohon ada 

43 pohon. 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 
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terjadi kesalahan menghitung jumlah 

pohon, harusnya kelilingnya 80 m jika 

diberi jarak 2 m berarti banyak 

pohonnya harus 40 pohon bukan 43 

pohon. Solusi : lebih teliti dalam 

proses perhitungan 

 b. 42 Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami pohon 

berjarak 2 m maka banyak pohon ada 

42  pohon. 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

terjadi kesalahan menghitung jumlah 

pohon, harusnya kelilingnya 80 m jika 

diberi jarak 2 m berarti banyak 

pohonnya harus 40 pohon bukan 42 

pohon. Solusi : lebih teliti dalam 

proses perhitungan 

 c. 41 Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami pohon 

berjarak 2 m maka banyak pohon ada 
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41  pohon. 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

terjadi kesalahan menghitung jumlah 

pohon, harusnya kelilingnya 80 m jika 

diberi jarak 2 m berarti banyak 

pohonnya harus 40 pohon bukan 41 

pohon. Solusi : lebih teliti dalam 

proses perhitungan 

 

 d. 40 Sisi belah ketupat = 20 m 

K = 4 x 20 m = 80 m 

Karna disekeliling ditanami pohon 

berjarak 2 m maka banyak pohon 80 : 

2 = 40 pohon 

Jawaban benar 

34 a. 150o Jajargenjang PQRS <P =60o  

<Q = 180o – 60o 

      = 150o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

seharusnya pada hasil akhir bukan 

100o melainkan 120o. Solusi:lebih 
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teliti dalam mengerjakan. 

 b. 120o Jajargenjang PQRS <P =60o  

<Q = 180o – 60o 

      = 120o 

Jawaban benar 

 c. 100o Jajargenjang PQRS <P =60o  

<Q = 180o – 60o 

     = 100o 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan proses perhitungan karena 

seharusnya pada hasil akhir bukan 

100o melainkan 120o. Solusi:lebih 

teliti dalam mengerjakan. 

 d. 60o Jajargenjang PQRS <P = <Q = 60o  

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan konsep karena dianggap 

<P=<Q ,pada jajar genjang sudut yang 

berhadapan besarnya sama besar 

namun untuk <P dan <Q tidak sudut 

yang sehadap melainkan sudut 

sepihak. Sudut yang sepihak itu 

jumlahnya 180o. Solusi :  lebih 

memahami konsep dari suatu sudut. 
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35 a. 120 cm2            9 cm 

10cm 

    6 cm      9 cm      6cm  

Tinggi = √100 36 

            = √64 

            = 8 cm 

L =  x ( a + b) x t 

   =   x (9 + 21) x 8 

   = 120 cm2 

Jawaban benar 

 b. 150 cm2                  9 cm 

10cm 

                21 cm        

L =  x ( a + b) x t 

   =   x (9 + 21) x 10 

   = 150 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena terjadi 

kesalahan memasukkan nilai tinggi, 

seharusnya tingginya di cari dulu 

melalui theorema phytagoras . solusi : 

coba lebih memahami materi tentang 
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bangun datar trapesium dan 

memahami konsep-konsepnya. 

 c. 240 cm2                 9 cm 

10cm 

    6 cm      9 cm      6cm  

Tinggi = √100 36 

            = √64 

            = 8 cm 

L =  ( a + b) x t 

   =   (9 + 21) x 8 

   = 240 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak tahu 

rumus luas trapesium. Solusi : coba 

lebih memahami materi bangun datar 

trapesium. Memahami rumus luas 

trapesium dan konsep-konsep yang 

terkandung di dalamnya. 

 d. 300 cm2                 9 cm 

10 cm 

                 21 cm       

Tinggi = √100 36 

            = √64 
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            = 8 cm 

L =  ( a + b) x t 

   =   (9 + 21) x 10 

   = 300 cm2 

Kesalahan yang terjadi adalah 

kesalahan prinsip karena tidak paham 

mana yang disebut tinggi, harusnya 

tinggi dicari melalui theorema 

phytagoras dan terjadi kesalahan 

rumus trapesium. Solusi : coba lebih 

memahami secara mendalam tentang 

materi trapesium karena semua 

konsep-konsep belum ada yang 

dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

Lampiran 5 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 1 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4                 (*)    
5                   (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8                (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13                 (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18                    (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24                  (*)  
25              (*)     
26    (*)  
27                 (*)    
28   (*)  
29     (*) 
30                    (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33                (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 2 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4                 (*)    
5                   (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8                (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25              (*)     
26    (*)  
27                 (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33                (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 3 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4                 (*)    
5                   (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8                (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25              (*)     
26    (*)  
27                 (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33                (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 4 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4                 (*)    
5                   (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16 (*)     
17    (*)  
18     (*) 
19  (*)    
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25              (*)     
26   (*)   
27                 (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 5 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25  (*)    
26    (*)  
27   (*)   
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 6 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4   (*)   
5   (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25  (*)    
26    (*)  
27   (*)   
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 7 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban
A  B C D 

1       (*)   
2    (*)      
3     (*)     
4    (*)   
5      (*)    
6     (*)     
7         (*) 
8   (*)   
9         (*) 
10     (*)     
11   (*)   
12       (*)   
13     (*)     
14       (*)   
15     (*)  
16   (*)       
17       (*)   
18         (*) 
19     (*)  
20         (*) 
21     (*)     
22     (*)     
23     (*) 
24       (*)   
25  (*)        
26     (*)  
27    (*)   
28    (*)      
29         (*) 
30     (*) 
31   (*)       
32         (*) 
33  (*)        
34     (*)  
35       (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 8 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13  (*)    
14   (*)   
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 9 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4   (*)   
5  (*)   
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14   (*)   
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 10 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban
A  B C D 

1      (*)    
2     (*)     
3    (*)   
4    (*)      
5      (*)    
6     (*)     
7     (*) 
8   (*)       
9         (*) 
10     (*)     
11   (*)   
12       (*)   
13     (*)     
14    (*)   
15     (*)  
16   (*)       
17       (*)   
18     (*) 
19     (*)     
20         (*) 
21     (*)     
22     (*)  
23         (*) 
24       (*)   
25   (*)       
26     (*)  
27    (*)      
28    (*)      
29     (*) 
30     (*) 
31   (*)       
32         (*) 
33  (*)    
34       (*)   
35      (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 11 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1   (*)   
2   (*)   
3  (*)    
4  (*)    
5   (*)   
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14   (*)   
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 12 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1   (*)   
2   (*)   
3  (*)    
4  (*)    
5   (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11 (*)     
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 13 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5   (*)   
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10  (*)    
11 (*)     
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 14 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5   (*)   
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34   (*)   
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 15 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5   (*)   
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34   (*)   
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 16 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11 (*)     
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24   (*)   
25 (*)     
26   (*)   
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 

 
 



202 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 17 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24   (*)   
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 18 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22  (*)    
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 19 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6  (*)    
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14   (*)   
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21  (*)    
22   (*)    
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27   (*)   
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 20 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5   (*)   
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)    
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 21 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6  (*)    
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12   (*)   
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21  (*)    
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27   (*)   
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 22 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25  (*)    
26    (*)  
27   (*)   
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 2 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25  (*)    
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 

 

 



209 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 24 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11 (*)     
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16 (*)     
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 25 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 26 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11 (*)     
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 27 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6  (*)    
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13  (*)    
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21  (*)    
22   (*)   
23     (*) 
24   (*)   
25 (*)     
26    (*)  
27   (*)   
28  (*)    
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35   (*)   

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 

 

 



213 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 28 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4   (*)   
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22  (*)    
23     (*) 
24   (*)   
25 (*)     
26   (*)   
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 

 

 



214 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 29 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2  (*)    
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8 (*)     
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19  (*)    
20     (*) 
21   (*)   
22   (*)   
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33 (*)     
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 

 

 



215 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2011/2012 

No Presensi : 30 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1    (*)  
2   (*)   
3   (*)   
4  (*)    
5    (*)  
6   (*)   
7     (*) 
8  (*)    
9     (*) 
10   (*)   
11  (*)    
12    (*)  
13   (*)   
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17    (*)  
18     (*) 
19   (*)   
20     (*) 
21   (*)   
22  (*)    
23     (*) 
24    (*)  
25 (*)     
26    (*)  
27  (*)    
28   (*)   
29     (*) 
30     (*) 
31  (*)    
32     (*) 
33  (*)    
34    (*)  
35    (*)  

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 

 

 



216 
 

Lampiran 6 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 1 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24             (*)     
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 



217 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 2 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24             (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



218 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 3 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24  (*)    
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



219 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 4 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4  (*)    
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18   (*)   
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



220 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 5 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19               (*)   
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24  (*)    
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



221 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 6 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18   (*)   
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24  (*)    
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



222 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 7 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32   (*)   
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



223 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 8 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7      (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14   (*)   
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18   (*)   
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



224 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 9 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7      (*) 
8  (*)    
9  (*)    
10 (*)     
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



225 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 10 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19                (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



226 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 11 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11   (*)   
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15   (*)   
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24  (*)    
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



227 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 12 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)    
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29 (*)     
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



228 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 13 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)    
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8 (*)     
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19   (*)   
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



229 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 14 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)    
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8 (*)     
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20   (*)   
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29 (*)     
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



230 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 15 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)    
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



231 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 16 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)    
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19   (*)   
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24  (*)    
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



232 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 17 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



233 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 18 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20   (*)   
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



234 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 19 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8 (*)     
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15    (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19    (*)  
20   (*)   
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25   (*)   
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



235 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 20 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15   (*)   
16 (*)     
17   (*)   
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



236 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 21 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10 (*)     
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15   (*)   
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19     (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25   (*)   
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



237 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 22 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14   (*)   
15    (*)  
16  (*)    
17               (*)   
18   (*)   
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



238 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 23 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8 (*)     
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15   (*)   
16 (*)     
17              (*)    
18    (*)  
19   (*)   
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29 (*)     
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



239 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 24 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10 (*)     
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15   (*)   
16  (*)    
17              (*)    
18   (*)   
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 25 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15          (*)  
16  (*)    
17              (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20   (*)   
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26 (*)     
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 26 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15          (*)  
16  (*)    
17               (*)   
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 27 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3 (*)     
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9  (*)    
10 (*)     
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15         (*)   
16  (*)    
17   (*)   
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23  (*)    
24 (*)     
25   (*)   
26  (*)    
27      
28     (*) 
29 (*)     
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
 

 



243 
 

SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 28 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15          (*)  
16  (*)    
17  (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29 (*)     
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 29 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15         (*)   
16 (*)     
17  (*)    
18    (*)  
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32   (*)   
33     (*) 
34   (*)   
35 (*)     

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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SOAL UKK MATEMATIKA TAHUN 2012/2013 

No Presensi : 30 

Nomor 
Soal 

Pilihan Jawaban 
A B C D 

1     (*) 
2     (*) 
3  (*)    
4   (*)   
5     (*) 
6     (*) 
7     (*) 
8  (*)    
9   (*)   
10  (*)    
11    (*)  
12    (*)  
13     (*) 
14    (*)  
15          (*)  
16  (*)    
17   (*)   
18   (*)   
19    (*)  
20    (*)  
21     (*) 
22    (*)  
23   (*)   
24 (*)     
25    (*)  
26  (*)    
27      
28     (*) 
29  (*)    
30     (*) 
31     (*) 
32    (*)  
33     (*) 
34   (*)   
35  (*)    

(*) = Jawaban benar/ Kunci Jawaban 
√  = Jawaban Siswa 
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Lampiran 7 

Soal Ulangan Kenaikan Kelas Matematika  Tahun Ajaran 2011/2012 
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Lampiran 8 

Soal Ulangan Kenaikan kelas Matematika Tahun Ajaran 2012/2013 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tempat Penelitian 
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 Tempat penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan soal Ulangan Kenaikan Kelas 
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 Siswa saat mengerjakan soal Ulangan Kenaikan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siswa saat mengerjakan soal Ulangan Kenaikan kelas 
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Lampiran 10  
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