
PERBAIKAN NILAI UAS KELAS X SMT 2 

 
KERJAKAN DENGAN URUT, TELITI DAN CARA/LANGKAH PENGERJAAN! 
1. Ingkaran dari kalimat ” Semua peserta olimpiade pintar matematika. ” adalah ... . 

 
2. Kalimat yang setara dengan ”Jika Boy rajin maka semua guru senang.” adalah ... . 

 
3. Invers dari pernyataan “Jika harga penawaran tinggi maka permintaan rendah ” adalah … . 

 
4. Kontraposisi dari  pernyataan “Jika hari hujan maka Lila tidak berangkat ke sekolah”, adalah… . 

 
5. Pernyataan “Saya lulus UN atau ke Jakarta” ekuivalen dengan pernyataan … . 

 
6. Konvers dari pernyataan “Jika semua siswa kelas XII lulus ujian maka semua guru gembira” adalah... 

 
7. Diketahui premis–premis berikut: 
 Premis 1: Jika Amin berpakaian rapi maka ia enak di pandang. 

Premis 2: Jika Amin enak di pandang maka ia banyak teman. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah ... . 
 

8. Dari premis-premis berikut:  
P1: Jika hari banjir maka sekolah libur.  

 P2: Jika sekolah libur maka pelajaran terganggu.  
P3: Hari ini banjir.  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah ... . 
 

9. Diketahui premis–premis berikut: 
Premis 1 : Jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya maka lingkungan bersih  
Premis 2 : Jika lingkungan bersih maka hidup akan nyaman 

 Kesimpulan yang sah dari kedua premis tersebut adalah … 
 
10. Diketahui premis–premis: 

1). Jika pengendara taat aturan  maka lalu lintas lancar. 
2). Jika lalu lintas lancar maka saya tidak terlambat ujian. 
Kesimpulan yang sah dari premis–premis tesebut adalah ... . 
 

11. Luas suatu segitiga adalah 11,25  cm2, panjang kedua sisinya 5 cm dan 9 cm. nilai cos sudut apit 
kedua sisi yang diketahui adalah … . 
 

12. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB = 3 cm, AC = 4 cm, dan ÐCAB = 60°. CD adalah 
tinggi  segitiga ABC. Panjang CD = … cm. 

 
13. Seorang siswa SMA ingin menaksir tinggi gedung PQ yang tegak lurus 

permukaan tanah horizontal AP. Di A ia melihat puncak gedung Q dengan sudut 
30º dan di B dengan sudut 60º. Jika AB = 10 meter dan tinggi mata siswa tersebut 
1, 5 meter dari permukaan tanah, maka PQ terletak di antara ….. m. 

 
 
14. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC = 4cm, AB = 5 cm, dan cos B =   maka cos C = … . 

 
15. Diketahui segitiga ABC dengan AB = 7 cm, BC = 5 cm, dan AC = 6 cm. Nilai sin BAC = … . 

 
16. Himpunan penyelesaian  cos 2xº  = ½, untuk 0 x < 180 adalah … . 

 
17. Jika sin A =  dan A adalah sudut pada kuadran II, tentukan : 

a. tan A di kuadran III 
b. cos A di kuadran III 
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18. Nilai dari 
o225sin

o150tano018cos 
 = ...  . 

19. Nilai dari 
o765tan 

o135sin o90sin   = ... . 

 
20. Himpunan penyelesaian persamaan cos (2푥 − 30°)	= −  untuk 0 ≤ x ≤ 360 adalah ... . 

 
21. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah … cm. 

 
22. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik G ke garis BD adalah … cm. 

 
23. Diketahui limas segi empat beraturan T.ABCD dengan AB = 6√2 cm dan AT = 10 cm. Apabila P 

titik tengah CT, maka jarak titik P ke diagonal sisi BD adalah … cm. 
 

24. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Panjang rusuk = 5 cm. Panjang proyeksi AF pada bidang ACGE 
adalah… cm. 

 
25. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Panjang rusuk = 10 cm. Jarak titik A dan bidang CFH adalah … cm. 

 
26. Diketahui limas T.ABCD beraturan dengan panjang AB = 6 cm dan TA = 5 cm, E tengah-tengah 

BC, maka jarak titik E ke bidang TAD sama dengan … cm. 
 

27. Alas limas tegak T.ABCD berbentuk persegi panjang. TA = TB = TC = TD = 13 cm, dan BC = 6 
cm. Sudut antara bidang TAD dan TBC adalah a, maka tan a adalah … cm. 

 
28. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Sudut antara bidang ABCD dan bidang 

ACH adalah a, maka cos a adalah … . 
29. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P pada pertengahan CG. Jika a 

sudut antara bidang BDG dengan bidang BDP, maka nilai cos a = … . 
 

30. Diketahui kubus ABCD.EFGH, sudut antara BG dan bidang BDHF adalah a. Nilai tan a … . 
 


