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Matematika Kelas VIII Semester Genap 

SOAL LATIHAN UKK MATEMATIKA KELAS VIII 
 
 
SOAL PILIHAN GANDA 
1. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir disebut .... 

a. juring 

b. busur 

c. tembereng 

d. tali busur 

 

2. Perhatikan kembali lingkaran pada soal nomor 22. Garis OC disebut sebagai .... 

a. tali busur  c.  apotema 

b. busur   d.  diameter 

 

3. Luas sebuah lingkaran yang memiliki keliling 44 cm adalah .... 

a. 145 cm²  c.   88 cm² 

b. 154 cm²  d.   66 cm² 

4. Sebuah lingkaran memiliki luas 616 cm² maka diameter lingkaran tersebut adalah .... 

c. 7 cm   c.  21 cm 

d. 14 cm   d.  28 cm  

 

5. Sebuah taman memiliki bentuk lingkaran dengan diameter 70 meter. Jika di sekeliling taman 

tersebut ditanami pohon dengan jarak antar pohon adalah 10 meter maka banyaknya pohon 

adalah .... 

a. 385   c. 154 

b. 245   d. 616 

 

6. Perhatikan gambar berikut ! 

Sebuah persegi dengan panjang sisi 7 cm dilapisi oleh lingkaran seperti pada gambar. Keliling 

lingkaran tersebut adalah .... 

a. 72 cm    

b. 212 cm   

c. 222 cm 

d. 282cm 

 

7. Perhatikan gambar berikut Luas daerah yang diarsir adalah .... 

a. 196 cm² 

b. 154 cm² 

c. 52 cm² 

d. 42 cm² 
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8. Sebuah lintasan lari berbentuk seperti gambar di samping. Keliling lintasan tersebut adalah .... 

a. 21,4 m   

b. 31,4 m   

c. 41,4 m 

d. 51,4 m 

 

9. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm maka panjang busur AB 

adalah .... 

a. 22 cm   c.   20
3
2  cm 

b. 16 cm  d.  14
3
2  cm 

10. Sebuah lingkaran memiliki ukuran seperti pada gambar di samping. Luas juring AOB adalah .... 

a. 25
3
2  cm²  

b. 154 cm² 

c. 26
3
2  cm²  

d. 44 cm² 

11. Luas suatu lingkaran adalah 108 cm². Jika luas juring AOB pada lingkaran tersebut adalah 12 cm² 

maka besarnya sudut AOB adalah .... 

a. 90°  

b. 60°  

c. 40°  

d. 30° 

12. Perhatikan gambar berikut. Besarnya sudut x  yang tepat adalah .... 

a. 80°  

b. 40°  

c. 30° 

d. 10° 

 

13. Perhatikan gambar berikut. Besarnya sudut x  yang tepat adalah .... 

a. 100°  

b. 50°  

c. 25° 

d. 10° 

 

14. Perhatikan gambar berikut dengan saksama. Jika panjang OA = 5 cm dan jarak OB = 13 cm 

maka panjang garis singgung AB adalah .... 

a. 10 cm  

b. 12 cm  

c. 13 cm 

d. 14 cm 
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15. Perhatikan gambar berikut dengan saksama. 

Jika panjang garis PQ adalah (43) cm maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah .... 

a. 8 cm    

b. 6 cm   

c. 4 cm 

d. 2 cm 

 

16. Perhatikan kembali gambar pada soal nomor 15. Luas segitiga OPQ adalah .... 

a. 163 cm²  c.  83 cm² 

b. 123 cm²  d.  43 cm² 

 

17. Perhatikan gambar berikut.  

Dari gambar tersebut, terlihat posisi dua lingkaran yang saling .... 

a. lepas  

b. berpotongan  

c. bersinggungan di luar 

d. bersinggungan di dalam 

 

18. Perhatikan gambar berikut.  

Yang dimaksud garis singgung persekutuan luar adalah .... 

a. OP     

b. QP   

c. ST 

d. OQ 

19. Perhatikan gambar berikut.  

Jika panjang jari-jari lingkaran O adalah 7 cm dan jari-jari lingkaran P adalah 4 cm maka panjang 

QR adalah .... 

a. 212  cm  

b. 112 cm  

c. 121  cm  

d. 211 cm 

 

20. Perhatikan gambar berikut. Diketahui jari-jari lingkaran A adalah 10 cm dan jari-jari lingkaran B 

adalah 8 cm. Jika jarak AB 25 cm maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua 

lingkaran tersebut adalah .... 

a. 244 cm  

b. 285 cm 

c. 294 cm 

d. 301 cm 
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21. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 6 cm dan 4 cm. Jika panjang garis 

singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 12 cm maka jarak titik pusat kedua 

lingkaran tersebut adalah .... 

a. 43 cm   c. 45 cm  

b. 44 cm   d. 46 cm 

 

22. Perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

 

Dua buah lingkaran diikat oleh sebuah tali seperti tampak pada gambar. Jika panjang tali 58 cm 

maka jari-jari salah satu lingkaran adalah .... 

a. 4 cm   c. 6 cm 

b. 5 cm   d. 7 cm 

23.  

 

 

 

 

a. AB                     c.     BC 

b. AD                     d.     CG 

24.   

 

 

 

 

 

a. PL                     c.      PM  

b. QM                   d.      LN  

25.  

 

 

(i) (ii) (iii) 

Dari rangkaian-rangkaian persegi diatas, yang merupakan jaring-jaring kubus adalah …. 

a. hanya (i) dan (ii)  

b. hanya (i) dan (iii) 

c. hanya (ii) dan (iii) 

d. (i), (ii) dan (iii) 

26. Keliling alas suatu kubus adalah 16 cm. Jumlah panjang rusuk kubus itu adalah …. 

a. 24 cm                  c.    64 cm 

b. 48 cm                  d.    96 cm 

A 

B C 

D 
G F 

H E 

P 

S 

Q 

R 

L 
M N 

K 

Rusuk ortogonal pada 
kubus ABCD.EFGH di 
atas adalah …. 

Pada kubus di samping, 
salah satu diagonal 
ruangnya adalah …. 
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27. Pada jaring-jaring kubus berikut, jika persegi yang diarsir sebagai sisi atas (tutup) kubus, maka 

yang menjadi alas kubus adalah persegi nomor …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

28. Luas alas sebuah kubus 36 cm2. Jumlah panjang rusuk kubus tersebut adalah …. 

a. 36 cm                   c.    72 cm 

b. 54 cm                   d.    108 cm 

 

29. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat model kerangka kubus yang panjang rusuknya 18 

cm adalah …. 

a. 72 cm               c.    216 cm 

b. 108 cm                 d.    500 cm 

 

30. Tersedia kawat yang panjangnya 3 m. Bila dibuat kerangka kubus yang berukuran 24 cm, maka 

sisa kawat yang tak terpakai adalah …. 

a. 8 cm                     c.     22 cm 

b. 12 cm                   d.     24 cm 

 

31. Volume kubus yang luas permukaannya 294 cm2 adalah .... 

a. 343 cm3                c.     588 cm3 

b. 433 cm3               d.     600 cm3 

 

32. Sebuah kubus rusuk-rusuknya terbuat dari kawat yang panjangnya 96 cm. Volume kubus tersebut 

adalah …. 

a. 510 cm3             c.     514 cm3 

b. 512 cm3   d.     516 cm3 

33. Jika panjang salah satu diagonal sisi sebuah kubus 50 cm, maka luas sisi kubus itu adalah …. 

a. 1.500 cm2     c.  7.500 cm2 

b. 3.000 cm2     d.  15.000 cm2 
 

34. Di antara rangkaian persegi berikut, yang merupakan jaring-jaring kubus adalah …. 

a.      c. 

 

 

 

 

b.      d. 

 

 

1 

2 3 

4 
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35. Budi mempunyai kawat sepanjang 24 meter. Ia akan membuat kerangka balok yang berukuran 

15 cm x 12 cm x 13 cm. Banyak  kerangka balok yang dapat dibuat adalah …. buah. 

a. 10      c.   15 

b. 12      d.   25 

 

36. Sebuah kubus memiliki diagonal bidang 82 cm. Volume kubus tersebut adalah ... 

a. 480 cm³   c. 512 cm³ 

b. 363 cm³  d. 64 cm³ 

 

37. Perhatikan gambar berikut.  

Dari gambar kubus ABCD.EFGH tersebut, luas bidang diagonal DBFH adalah .... 

a. 125 cm²   

b. 25 2  cm²  

c. 25 cm² 

d. 125  cm² 

 

38. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 9 cm. Luas permukaan 

balok tersebut adalah .... 

a. 798 cm²  c. 796 cm² 

b. 797 cm²  d. 795 cm² 

39. Banyaknya  rusuk suatu prisma tegak yang alasnya segilima beraturan adalah …. buah 

a. 10      c.   15 

b. 12      d.   18 

40. Banyaknya sisi suatu prisma segienam adalah …. buah. 

a. 5      c.   7 

b. 6      d.   8 

41. Volume prisma yang alasnya segitiga sama kaki dengan panjang kaki yang sama 13 cm, panjang 

sisi yang lain 10 cm, tinggi prisma 15 cm adalah …. 

a. 780 cm3     c.  975 cm3 

b. 900 cm3     d.  1800 cm3 

42. Sebuah prisma tegak, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran sisinya 3 cm, 4 cm 

dan 5 cm. Jika tinggi  prsima 12 cm, maka luas permukaan prisma adalah …. 

a. 72 cm2     c.  120 cm2 

b. 90 cm2     d.  156 cm2 

43. Sebuah limas alasnya terbentuk segitiga samakaki dengan panjang sisi yang sama 10 cm, sisi 

yang lain 12 cm, tinggi limas 15 cm. Volume limas adalah …. 

a. 240 cm3     c.  720 cm3 

b. 300 cm3     d.  900 cm3 

44. Limas yang alasnya belahketupat dengan panjang sisi 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10 

cm, tinggi limas 15 cm. Volume limas adalah …. 

a. 600 cm3     c.  1200 cm3 

b. 900 cm3     d.  1800 cm3 
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45. Sebuah limas alasnya persegi dengan panjang sisi 8 cm. Bila tinggi limas 3 cm, maka luas 

seluruh limas adalah …. 

a. 104 cm2     c.  160 cm2 

b. 144 cm2     d.  224 cm2 

46. Limas T.ABC pada gambar di bawah ini panjang keenam rusuknya masing-masing 10 cm. Luas 

seluruh sisi limas adalah …. 

a.  25 cm2      

b.  50 cm2      

c.  75 cm2 

d. 100 cm2 

 

47. Perhatikan gambar berikut. Bagian prisma yang memiliki ukuran yang sama adalah .... 

a. DE dengan BC 

b. AB dengan AC 

c. AD dengan CF 

d. EB dengan EF 

 

 

48. Volume sebuah prisma segitiga adalah 480 cm³. Jika alas prisma tersebut berupa segitiga 

dengan panjang alas 8 cm dan tinggi 6 cm tinggi prisma tersebut adalah .... 

a.   8 cm    c.  12 cm 

b. 10 cm   d.  14 cm 

 

49. Perhatikan gambar berikut. 

Luas permukaan limas adalah …. 

a. 64 cm²  

b. 48 cm² 

c. 36 cm² 

d. 24 cm² 

 

50. Perhatikan kembali gambar limas pada soal nomor 50. Volume limas E.ABCD adalah .... 

a. 32
3

18  cm³  c.  34
3

18  cm³ 

b. 32
3

16  cm³  d.  34
3

16  cm³ 

 
SOAL PILIHAN ESSAY 
1. Keliling daerah yang diarsir pada gambar jika panjang sisi persegi 14 cm adalah …. 
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2. Jika jari-jari suatu lingkaran 3,5 m dan π = 
7
22

, maka keliling lingkaran adalah …. 

 

3. Doni pergi ke sekolah menggunakan sepeda yang diameter rodanya 0,35 m. Dari rumah ke 

sekolah roda berputar 4.000 kali. Jika π = 
7
22

, maka jarak antara rumah dan sekolah adalah …. 

4. Gambar di bawah menunjukkan bingkai lampu hias dari kawat. Jika π = 
7
22

, maka panjang kawat 

yang diperlukan adalah …. 

   

 

 

 

5. Luas lingkaran yang berdiameter 20 cm adalah …. 

 

6. Pada gambar di bawah, diketahui panjang diagonal kubus HB = 5√3  cm. Volume limas H.ABCD 

adalah … . 

         

  

 

 

7. Alas sebuah limas segiempat beraturan berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 18 cm dan 

tinggi limas 12 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah …. 

 

8. Gambar di bawah menunjukkan sebuah prisma. Volum prisma tersebut adalah …. 

    

  

 

 

9. Alas sebuah limas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 10 cm, 26 cm dan 24 cm. Jika 

tinggi limas 27 cm, maka volume limas tersebut adalah …. 

 

10. Gambar di bawah menunjukkan sebuah prisma. Hitunglah nilai x dan luas permukaan prisma 

tersebut adalah …. 

 
 

 

 

 

 

x 

SELAMAT MENCOBA, SEMOGA SUKSES. 


