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No. KD Materi Indikator Soal No Soal Level 

1 3.9 Menjelaskan rasio dua besaran (satuannya 

sama dan berbeda) 

Perbandingan 
Menentukan perbandingan dua besaran dg satuan sama  1 1 

2 3.10 Menganalisis perbandingan senilai dan 

berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, 

grafik, dan persamaan 

Menentukan perbandingan dua besaran dg satuan berbeda 2 1 

3 Menentukan penyelesaian perbandingan berbalik nilai 3 2 

4 Menentukan penyelesaian perbandingan senilai pada tabel 

printer 
4 2 

5 4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai 

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan selisih 

perbandingan senilai  
5 1 

6 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan skala 6 2 

7 3.11 Menganalisis aritmetika sosial (penjualan, 

pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, 

bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara) 

Aritmatika Sosial Menentukan kerugian jika diketahui pemasukan dan pengeluaran 7 1 

8 Menentukan besarnya pemasukan ( jual ) jika diketahui harga 

pembelian dan prosentase untung 
8 1 

9 Menentukan taksiran prosentase kerugian jika diket harga 

pembelian semula dan harga penjualan 
9 2 

10 Menentukan harga yg harus dibayar jika diket harga awal dan 

prosentase diskon 
10 1 

11 Menentukan besar bunga pinjaman jika diket modal yg dipinjam 

, lama peminjaman dan suku bunga 
11 2 

12 4.11 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan 

aritmetika sosial (penjualan, pembelian, 

potongan, keuntungan, kerugian, bunga 

tunggal, persentase, bruto, neto, tara) 

Menentukan besar total angsuran jika diket modal yg dipinjam , 

lama peminjaman dan suku bunga 
12 3 

13 3.12 Menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan 

antar sudut, cara melukis 

sudut, membagi sudut, dan membagi garis 

Garis dan sudut Menentukan jenis sudut dari besar sudut yang dibentuk oleh dua 

jarum jam 
13 1 

14 Menentukan besar suatu sudut sepihak dalam jika salah satu 

sudutnya   
14 2 

15 Menentukan besar sudut pelurus jika diket perbandingan kedua 

sudutnya 
15 1 



16 3.13 Menganalisis hubungan antar sudut sebagai 

akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh 

garis transversal 

Menentukan besar suatu sudut dari gambar garis lurus  dipotong 

oleh garis lain dan diket besar sudut dalam persamaan 
16 3 

17 Menentukan besar suatu sudut dari gambar dua garis sejajar 

dipotong oleh garis lain dan diketahui besar salah satu sudutnya 
17 2 

18 4.12 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan sudut dan garis 

Menentukan besar suatu sudut dari gambar dua garis sejajar 

dipotong oleh dua garis (membentuk segitiga) dan diketahui dua 

ukuran sudutnya  

18 2 

19 3.14 Menganalisis berbagai bangun datar 

segiempat dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, 

dan hubungan antar sisi dan antar sudut 

Segiempat dan segitiga 
Menentukan sifat persegi panjang diket 5 pernyataan 19 3 

20 Menentukan ukuran persegi panjang yg mungkin jika diketahui 

luasnya 
20 1 

21 3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan 

keliling dan luas segiempat dan segitiga 
Menghitung panjang salah satu diagonal layang-layang jika 

diketahui diagonal1 dan luasnya 
21 2 

22 Menentukan ukuran sisi segitiga yang mungkin 22 2 

23 Menentukan ukuran salah sudut pada trapesium jika diberikan 

gambar trapezium 
23 2 

24 4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan luas dan keliling segiempat. 
Menghitung luas daerah belah ketupat jika diketahui panjang 

salah satu diagonal dan perbandingan kedua diagonalnya  
24 3 

25 Menghitung luas daerah berbentuk kartu tanda pengenal yang 

dibatasi oleh persegi panjang dan segitiga 
25 3 

26 Menghitung luas layang – layang baru jika diketahui luas semula 

dan perpanjangan kedua diagonalnya 
26 2 

27 3.16 Menganalisis antara data dengan cara 

penyajiannya (tabel, diagram garis, diagram 

batang, dan diagram lingkaran) 

Statistika  Penyajian 

Data 

Menentukan sebuah nilai yang ditentukan dari sebuah diagram 

batang 
27 1 

28 
Menentukan sebuah kenaikan terbesar dari sebuah diagram garis 28 2 

29 Menentukan sebuah nilai yang ditentukan dari sebuah diagram 

lingkaran 
29 2 

30 4.16 Menyajikan dan menafsirkan data dalam 

bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, 

dan diagram lingkaran 

Menggunakan konsep diagram lingkaran untuk menyelesaikan 

permasalahan dari kehidupan sehari-hari 
30 3 

 


