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KISI-KISI SOAL KEMAMPUAN MATEMATIKA DAN PEMAHAMAN KONSEP 

 

 

Kompetensi Indikator Soal 

1. Menggunakan 

konsep operasi 

hitung dan sifat – 

sifat bilangan, 

perbandingan, 

bilangan berpangkat, 

bilangan akar, 

aritmatika sosial, 

barisan bilangan, 

serta penggunaannya 

dalam masalah  

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

operasi tambah, kurang, 

kali, atau bagi pada 

bilangan 

 

1. Hasil dari )3(2)12(:7224  adalah ........ 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

perbandingan 

 

2. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan 

adalah ...... 

3. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika skala peta 1:600.0000, jarak dua kota 

sebenarnya adalah ....... km 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

operasi bilangan 

berpangkat atau bentuk 

akar 

4. Hasil dari 
323 64

2

rpqp  adalah..... 

 

 

 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

perbankan atau koperasi 

dalam aritmatika sosial 

sederhana 

 

 

 

5. Untuk modal berjualan, Bu Fitri meminjam uang di koperasi sebesar Rp 5.000.000,00 

dengan bunga 1 % per bulan. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar bu fitri jika 

meminjam selama 10 bulan adalah ...... 

6. Harga pembelian sebuah roti Rp 5.000,00. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15 %. 
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Kompetensi Indikator Soal 

Harga penjualan 100 buah roti adalah ........ 

 

 

 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

barisan bilangan dan deret 

 

 

7. Rumus suku ke-n suatu barisan 
22 nnUn  . Jumlah suku ke-10 dan suku ke-11 

barisan tersebut adalah.... 

8. Memahami operasi 

bentuk aljabar, 

konsep persamaan 

dan pertidaksamaan 

linier, persamaan 

garis, himpunan, 

relasi, fungsi, sistem 

persamaan linier, 

serta penggunaannya 

dalam pemecahan 

masalah 

Menentukan pemfaktoran 

bentuk aljabar 
8. Bentuk sederhana dari 

94

93
2

2





x

xx adalah ... . 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

persamaan linier satu 

variabel 

 

9. Diketahui persamaan 3265  xx . Nilai x+5 adalah........ 

 

Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

himpunan. 

10. Jika K = {x | 5 ≤ x ≤ 9, x bilangan asli } dan L = {x | 7 ≤ x ≤ 13, x bilangan cacah}, 

maka LK  adalah .... 
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KISI-KISI TES PEMAHAMAN KONSEP 

 

2. Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar Indikator KD Indikator soal Soal 

2.1  Menyelesaikan Sistem 

Persamaan Linear Dua 

Variabel  

2.1.1 Menyebutkan perbedaan PLDV 

dan SPLDV 

 

2.1.2 Menjelaskan SPLDV dalam 

berbagai bentuk dan variabel 

 

2.1.3 Menentukan akar SPLDV 

dengan substitusi dan 

eliminasi 

 

Menyelesaikan SPLDV 

dengan cara substitusi 

atau eliminasi 

 

1. Selesaikanlah  SPLDV 

berikut! 

42

224





yx

yx
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bu Sari membeli 2 kg 

jeruk dan 4 kg apel harus 

membayar Rp 

240.000,00. Di saat yang 

sama, Bu Sinta membeli 3 

kg jeruk dan 1 kg apel 

dengan harga 150.000,00. 

Jika keduanya membeli 

apel dan jeruk di toko 

yang sama maka 

berapakah harga 1 kg 

buah jeruk dan 1 kg buah 

apel? 

 

2.2 Membuat model matematika 

dari masalah yang berkaitan 

dengan SPLDV 

2.2.1 Membuat model matematika 

dari masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

SPLDV 

 

 

 

Mengubah masalah 

sehari-hari ke dalam 

model matematika 

berbentuk SPLDV dan 

menyelesaikannya 

 

2.3 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan Sistem 

Persamaan Linear Dua 

Variabel dan penafsirannya 

2.3.1 Menyelesaikan matematika dari 

masalah yang berkaitan 

dengan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel dan 

penafsirannya 
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TES KEMAMPUAN MATEMATIKA SISWA 

SMP RAHMAT SURABAYA 

(sebelum validasi) 

 

Nama : ............................................................... 

Kelas :................................................................ 

 

 

 

1. Hasil dari )3(2)12(:7224  adalah ........ 

2. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar 

pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerja 

yang diperlukan adalah ...... 

3. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika skala peta 1:600.0000, jarak dua 

kota sebenarnya adalah ....... km 

4. Hasil dari 323 64
2

rpqp  adalah..... 

5. Untuk modal berjualan, Bu Fitri meminjam uang di koperasi sebesar Rp 

5.000.000,00 dengan bunga 1 % per bulan. Angsuran tiap bulan yang harus 

dibayar bu fitri jika meminjam selama 10 bulan adalah ...... 

6. Harga pembelian sebuah roti Rp 5.000,00. Roti tersebut dijual dengan 

keuntungan 15 %. Harga penjualan 100 buah roti adalah ........ 

7. Rumus suku ke-n suatu barisan 22 nnUn  . Jumlah suku ke-10 dan suku ke-

11 barisan tersebut adalah..... 

8. Hasil dari 2)2( yx  adalah ..... 

9. Diketahui persamaan 3265  xx . Nilai x+5 adalah........ 

10. Jika K = {x | 5 ≤ x ≤ 9, x bilangan asli } dan L = {x | 7 ≤ x ≤ 13, x bilangan 

cacah}, maka LK  adalah ....  

NILAI 
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TES KEMAMPUAN MATEMATIKA SISWA 

SMP RAHMAT SURABAYA 

(setelah divalidasi) 

 

Nama : ............................................................... 

Kelas :................................................................ 

 

 

 

11. Hasil dari )3(2)12(:7224  adalah ... . 

12. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar 

pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerja 

yang diperlukan adalah ... . 

13. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika skala peta 1:600.000,  maka jarak 

dua kota sebenarnya adalah ... .  km 

14. Hasil dari 3223 64 rpqp  adalah ... . 

15. Untuk modal berjualan, Bu Fitri meminjam uang di koperasi sebesar Rp 

5.000.000,00 dengan bunga 1 % per bulan. Angsuran tiap bulan yang harus 

dibayar Bu Fitri jika meminjam selama 10 bulan adalah ... . 

16. Harga pembelian sebuah roti Rp 5.000,00. Roti tersebut dijual dengan 

keuntungan 15 %. Harga penjualan 100 buah roti adalah ... . 

17. Rumus suku  ke-n suatu barisan adalah  22 nnUn  . Jumlah suku ke-10 dan 

suku ke-11 barisan tersebut adalah ... . 

18. Bentuk sederhana dari 
94

93
2

2





x

xx adalah ... . 

19. Diketahui persamaan 3265  xx . Nilai 5x adalah ... . 

20. Jika K = {x | 5 ≤ x ≤ 9, x bilangan asli } dan L = {x | 7 ≤ x ≤ 13, x bilangan 

cacah}, maka LK  adalah ... . 

NILAI 
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