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KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH 

WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA 

 

Jenis Sekolah : SMK Bentuk Soal  : Pilihan Ganda dan Uraian Singkat  

Mata Pelajaran : Matematika Alokasi waktu : 120 menit 

Kelas            : XII (dua belas) Tahun Pelajaran : 2013/2014 

 

NoUr
ut 

KompetensiDasar Materi 
Kelas/
Smt 

Indikator 
Nomor dan 
BentukSoal 

1 
 

Menerapkan operasi pada 
bilangan real 
 

Perbandingan 
X/1 

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang 
berkaitan dengan perbandingan  terbalik 1 PG 

Skala 
X/1 

Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang 
berkaitan dengan skala 

2 PG 

2 
Menentukan himpunan 
penyelesaian persamaan dan 
pertidaksamaan linier 

Sistem persamaan 
linier  

X/1 
Siswadapat menyelesaian sistem persamaan 
linear dua variabeldarisoal verbal 

3 PG 

3 
Menentukan himpunan 
penyelesaian persamaan dan 
pertidaksamaan kuadrat 

Pertidaksamaan 
kuadrat 

X/1 
Siswa dapat menentukan himpunan 
penyelesaian pertidaksamaan kuadrat 

4 PG 

4 Menyelesaikanoperasimatriks Operasi Matriks X/1 
Siswa dapat menentukan hasil operasi 
perkalian dua buah matriks 

5 PG 

5 
Menentukandeterminandan 
invers 

Invers matriks X/1 
Siswadapatmenentukan invers matriksberordo  
2 × 2. 

6 PG 
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ut 
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Smt 
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Nomor dan 
BentukSoal 

6 
Membuat grafik himpunan  
Penyelesaian sistem 
pertidaksamaan linier 

Sistem 
pertidaksamaan 
linier 

X/1 
Diberikan grafik daerah penyelesaian dari 
suatu permasalahan program linier, siswa 
dapat menentukan sistem pertidaksamaanya 

7 PG 

7 
Menentukan model 
matematika dari soal ceritera 
(kalimat verbal) 

Model matematika 
dari soal verbal 

X/1 
Siswadapatmenentukan model 
matematikadalambentuksistempertidaksamaa
n linear daripermasalahan program linear 

8 PG 
 

8 

Mendeskripsikan ingkaran, 
konjungsi, disjungsi, 
implikasi, biimplikasi dan 
ingkarannya 

Negasi pernyataan 
majemuk 

XI/1 
Siswadapatmenentukaningkarandaripernyataa
nimplikasi  yangmemuat 
pernyataanberkuantor. 

9 PG 

9 

Menerapkan modus ponens, 
modus tollens dan prinsip 
silogisme dalam menarik 
kesimpulan 

Penarikan 
kesimpulan 

XI/1 
Siswadapatmenentukankesimpulan yang 
sahberdasarkanaturanpenarikankesimpulan 
modus tollensdariduapremis yang diketahui. 

10 PG 

10 
Menerapkan konsep fungsi 
linier 

Aplikasi fungsi XI/1 
Siswa dapat menentukan salah satu unsur 
pada keseimbangan pasar, jika dketahui 
fungsi permintaan dan fungsi penawarannya 

11 PG 

11 
Menggambarkan fungsi 
kuadrat 

Grafik fungsi 
kuadrat 

XI/1 
Diketahuigrafikfungsikuadrat,  
siswadapatmenentukanpersamaannya 

12 PG 

12 
Mengidentifikasi pola, 
barisan, dan deret bilangan 
 

Barisan bilangan XI/1 
Siswadapat menentukan rumussukuke-n 
jikaempat suku pertama barisan diketahui 

13 PG 

13 
Menerapkan konsep barisan 
dan deret aritmatika 

Deret aritmatika XI/1 
Siswa dapat menentukan jumlah n sukujika 
deret aritmetikadan unsurlainnyadiketahui 

14 PG 

14 
Menerapkan konsep barisan 
dan deret geometri 
 

Barisan dan deret 
geometri 

XI/1 

Siswa dapat menentukan banyaknya suku 
pada barisan geometri, jika 3 suku pertama 
dan suku terakhir diketahui 

15 PG 
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ut 
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Kelas/
Smt 

Indikator 
Nomor dan 
BentukSoal 

15 
Menerapkan konsep barisan 
dan deret geometri 
 

Deret geometri Tak 
hingga 

XI/1 

Siswa dapat menentukan salah satu unsur 
pada deret geometri tak hingga, jika unsur-
unsur lainnya diketahui 

16 PG 

16 
Menentukan keliling bangun 
datar dan luas daerah 
bangun datar 

Keliling bangun 
datar 

XI/1 
Siswadapatmenghitungkelilingbangundatarjika
diberikangambargabunganbangundatar.danun
sur-unsur yang berkaitan 

17 PG 

17 

Mendeskripsikan kaidah 
pencacahan, permutasi, dan 
kombinasi 
 

Permutasi   XII/1 
Siswadapatmenyelesaikanpermasalahan yang 
berkaitandenganpermutasi 

18 PG 

  kombinasi XII/1 
Siswadapatmenyelesaikanpermasalahan yang 
berkaitandengankombinasi. 

19 PG 

18 
Menghitung peluangsuatu 
kejadian 
 

Peluang suatu 
kejadian 
 

XII/1 
Siswadapatmenentukanfrekuensiharapansuat
ukejadianpadapelemparanduadadusebanyak 
n kali 

20 PG 

19 
Menyajikan data dalam 
bentuk tabel dan diagram 

Diagram XII/1 
Disajikan diagram lingkaransiswa dapat 
menentukansalahsatuunsur pada diagram 
tersebut 

21 PG 

20 
Menentukan ukuran 
pemusatan data 
 

Mean data tunggal XII/1 

Diketahui rata-rata dari n1, dan rata-rata 
gabungan dari n1 dan n2, siswa dapat 
menentukan banyaknya data yang kedua (n2) 

22 PG 

Median  XII/1 

Siswa dapat menentukan median dari data 
kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi 
frekuensi 

23 PG 

21 
Menentukan ukuran 
penyebaran data 

Simpangan baku XII/1 

Siswa dapat menentukan simpangan baku 
dari n data tunggal  24 PG 

Nilai persentil  XII/1 

Siswa dapat menentukan nilai kuartil data 
kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi 
frekuensi  

25 PG 
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Smt 
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Nomor dan 
BentukSoal 

Koefisien Variasi XII/1 

Siswa dapat menentukan salah satu unsur 
pada perhitungan koefisien variasijika unsur-
unsur lainnya diketahui 

26 PG 

Nilai baku XII/1 

Siswa dapat menentukan salah satu unsur 
pada perhitungan angka baku jika unsur-unsur 
lainnya diketahui 

27 PG 

22 
Menyelesaikan masalah 
bunga tunggal dan bunga 
majemuk dalam keuangan 

Bunga tunggal XII/2 

Siswa dapat menentukan modal 
akhirpadaperhitunganbungatunggalapabilauns
ur-usurlainnyadiketahui 

28 PG 

Bunga majemuk XII/2 

Siswa dapat menentukan nilai akhir atau nilai 
tunai suatu modalbungamajemuk, jika unsur-
unsur lainnya dan tabel bunga diketahui 

29 PG 

23 
Menyelesaikan masalah 
rente dalam keuangan 
 

Rente 

XII/2 

Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 
nilai akhir rente postnumerando, jika unsur-
unsurnya diketahuidenganbantuantabel 

30 PG 

XII/2 

Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 
nilai tunai rente pra atau postnumerando, jika 
unsur-unsurnya diketahuidenganbantuantabel 

31 PG 

XII/2 

Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 
nilai tunai rente kekalpra atau postnumerando, 
jika unsur-unsurnya diketahui 

32 PG 

24 

Menyelesaikan masalah 
anuitas dalam sistem 
pinjaman 
 

Anuitas 
 

XII/2 

Disajikan tabel rencana pelunasan pinjaman 
anuitas dengan sebagian data, siswa dapat 
menentukan nilai ngsuran ke-2 

33 PG 
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NoUr
ut 

KompetensiDasar Materi 
Kelas/
Smt 

Indikator 
Nomor dan 
BentukSoal 

25 
Menyelesaikanmasalahpenyu
sutannilaibarang 
 

Penyusutan 

XII/2 

Siswa dapat menentukan persentase 
penyusutan suatu aktiva dengan metode garis 
lurus, jika unsur-unsur lainnya diketahui 

34 PG 

XII/2 
Siswa dapat menentukan beban penyusutan 
pada suatu periode dari aktiva dengan metode 
satuan hasil produksi 

35 PG 

26 
Menentukan model 
matematika dari soal ceritera 
(kalimat verbal) 

Model matematika 
dari soal verbal 

X/1 
Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 
program linier dalam bentuk soal verbal 

1U 

27 
Menentukan keliling bangun 
datar dan luas daerah 
bangun datar 

Luas daerah 
bangun datar 

XI/1 
Siswadapatmenghitungluasgabunganbangund
atarjikadiberikangambardanunsur-unsur yang 
berkaitan. 

2U 

28 
Menghitung peluangsuatu 
kejadian 
 

Peluang suatu 
kejadian 
 

XII/1 

Siswadapatmenentukanpeluangsuatukejadian
padapengambilan n  bola warnatertentudari  p  
bola yang ada (n < p) 
padasuatuwadahtertentudengankombinasi 

3U 

29 
Menentukan ukuran 
pemusatan data 
 

Mean data 
kelompok 

XII/1 

Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari 
data kelompok yang disajikan dalam tabel 
distribusi frekuensi  

4U 

30 

Menyelesaikan masalah 
anuitas dalam sistem 
pinjaman 
 

Anuitas 
 

XII/2 

Siswa dapat menentukan bagian bunga atau 
bagian angsuran dari anuitas, jika  unsur-
unsur lainnya  diketahui 

5U 

 

Keterangan:  PG = pilihan ganda 

 U  = Uraian 


