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NO KD MATERI INDIKATOR SOAL NO SOAL LEVEL SOAL 

1 Menjelaskan dan 

membuktikan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras Teorema 

Pythagoras 

Menentukan segitiga siku-siku jika ketiga sisinya diketahui 1 1 

2 Menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang diketahui panjang dua sisi yang lain 2 2 

3 Menentukan panjang diagonal ruang balok 3 2 

4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pythagoras 4 2 

5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pythagoras 5 3 

6 Menjelaskan sudut pusat, 

sudut keliling, panjang 

busur, dan luas juring 

lingkaran, serta 

hubungannya 

Lingkaran, sudut 

pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur. 

Menentukan unsur-unsur lingkaran dari suatu gambar  6 1 

7 Menentukan keliling lingkaran yang diketahui diameternya 7 1 

8 Menentukan sudut pusat lingkaran yang diketahui sudut kelilingnya 8 1 

9 Menentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 9 2 

10 Menentukan luas juring lingkaran jika diketahui luas juring yang lain dan besar-besar sudutnya 10 3 

11 
Menjelaskan garis singgung 

persekutuan luar dan 

persekutuan dalam dua 

lingkaran dan cara 

melukisnya 

Garis singgung 

Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran jika diketahui jari-jari dua lingkaran dan 
jarak kedua titik pusatnya 

11 2 

12 
Menentukan jari-jari salah satu lingkaran jika diketahui panjang garis singgung persekutuan dalam dan jarak 
dua lingkaran 

12 3 

13 
Membedakan dan 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prisma, dan 

limas) Luas pemukaan dan 

volume kubus, 

balok, Limas dan 

Prisma 

Menentukan banyaknya sisi dan rusuk bangun kubus yang terpotong 13 1 

14 Menentukan panjang rusuk kubus yang diketahui luas seluruh sisinya 14 2 

15 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok 15 3 

16 Menentukan luas permukaan limas tegak dengan alas berbentuk persegi jika diketahui panjang sisi 
alas dan tinggi limas 

16 2 

17 Menentukan luas permukaan prisma dengan alas berbentuk persegi panjang jika diketahui panjang 
sisi alas dan tinggi prisma 

17 1 

18  Diketahui prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku, siswa menentukan tinggi prisma jika 
diketahui volume dan panjang sisi siku-siku alasnya. 

18 2 



19  menganalisis data berda 

sarkan distribusi data, nilai 

rata-rata, median, modus, 

dan sebaran data untuk 

mengambil kesimpulan, 

membuat keputusan, dan 

membuat prediksi 

Statistik Menentukan mean dari berat badan 10 anak 19 1 

20 Menentukan median dari 20 data tinggi badan anak 20 1 

21 Menentukan modus dari hasil ulangan harian 32 anak 21 1 

22 Diberikan diagram batang nilai ulangan matematika kls 8C, siswa dapat menentukan mediannya 22 2 

23 Menentukan simpangan kuartil dari 11 data acak 23 2 

24 Menentukan mean nilai 2 anak yg bergabung jk diketahui jml anak sebelumnya, rata2 lama dan baru 24 3 

25 menjelaskan peluang 

empirik dan teoretik suatu 

kejadian dari suatu 

percobaan 

Peluang Menentukan peluang muncul mata dadu dari pelemparan sebuah dadu 25 1 

26 Menentukan banyak titik sampel dari pelemparan 1 koin dan satu dadu 26 1 

27 
Menentukan frekuensi harapan dari banyak calon pegawai yang diterima jika diketahui nilai peluang 
diterima dan banyak calon pendaftar 

27 1 

28 Menentukan komplemen suatu kejadian jika diketahui nilai peluangnya 28 1 

29 
Sebuah uang logam dilempar 4x, siswa dapat menentukan banyak  kejadian muncul sisi Angka dua 
kali dan sisi Gambar dua kali 

29 1 

30 
Diketahui sebuah kotak terdapat 6 bola bernomor 1 s.d 6 , siswa dapat menentukan peluang 
pengambilan dua bola bernomor genap 

30 3 

 


