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SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Materi   : Segiempat 

Kelas/Semester : VII / II 

Waktu   : 2 x 40 menit 

 

1. Ridwan mempunyai taman disamping rumahnya, 

kemudian Ridwan membeli sebidang tanah yang 

bersebelahan dengan tamannya sehingga bentuk lahan 

yang dimiliki ridwan berbentuk seperti gambar 2.1. 

Bagaimana cara mengetahui luas lahan yang dimiliki oleh 

Ridwan? 

2. Bu Amel baru saja membeli gorden untuk menghiasi 

jendelanya. Dan memasang gorden tersebut seperti gambar 5.1. 

ternyata bentuk dari gorden tersebut adalah dua buah trapezium 

dan sebuah persegi panjang. Bagaimana cara Bu Amel 

mengetahui luas jendela yang tidak tertutupi gorden jika 

diketahui panjang jendela 135 cm dan lebar 80 cm dan tinggi 

trapezium atas 30 cm dan tinggi trapezium bawah 100 cm dan 

panjang persegi antara dua trapezium 10 cm dan lebar 5 cm? 

3. Rizky bersama temannya sedang membuat denah rumah. 

Jika diketahui keliling denah tersebut adalah 26 cm. 

Bagaimana cara mengetahui panjang dan lebar denah 

tersebut jika diketahui panjang dan lebarnya seperti  gambar 

6.1?  

4. Widia mempunyai layang-layang dengan luas 150 cm
2
. 

Layang-layang tersebut memiliki ukuran seperti gambar 7.1. Bagaimana cara 

mengetahui panjang kedua diagonal layang-layang tersebut?  

 

  

5. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan 

luas 240 m
2
. Jika lebar tanah tersebut adalah 12 m. Bagaimana cara 

mengetahui panjang tanah tersebut dan jika tanah tersebut akan dijual seharga 

Rp. 600.000 per m
2
, berapakah harga tanah seluruhnya? 
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6. Rahadian ingin membuat layang-layang dengan diagonal-diagonalnya adalah 

10 cm dan 8 cm. jika Rahadian memiliki kertas minyak berbentuk persegi 

dengan luas 400 cm
2
. Bagaimana cara mengetahui berapa banyak layang-

layang yang bisa dibuat dari kertas tersebut dan jika layang-layang tersebut 

dijual seharga Rp. 500 per buah, berapa uang yang didapat Rahadian jika 

seluruh layang-layang yang dibuat habis terjual? 


