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No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi 
Bentuk 

Soal 
Indikator Soal 

Nomor 
Soal 

1 2 3 4 5 6 7 

1 4. Menggunakan konsep 
barisan dan deret dalam 
pemecahan masalah. 

 

4.1 Menentukan suku ke-n barisan 
dan jumlah n suku deret 
aritmetika dan geometri 

 

Barisan dan deret 
aritmetika 

PG Siswa dapat menentukan nilai notasi sigma 1 

PG Siswa dapat menentukan beda jika diketahui 
rumus umum deretnya 

2 

PG Siswa dapat menentukan suku ke-n  barisan 
aritmetika 

3 

PG 
 

Siswa dapat menentukan suku ke-n deret 
aritmetika jika diketahui barisan dan jumlah n 
sukunya 

4 

PG Siswa dapat menentukan jumlah n suku 
pertama jika diketahui rumus suku ke-n 

5 

PG  Siswa dapat menentukan suku ke-n  barisan 
aritmetika jika diketahui rumus jumlah n suku 
pertamanya 

6 

PG Siswa dapat menentukan suku ke-n barisan 
aritmetika jika diketahui jumlah n suku –suku 
pertama  

7 

PG Siswa dapat menentukan jumlah n suku barisan 
aritmetika jika diketahui suku –suku ke-n nya 

8 

Barisan dan deret 
geometri 

PG Siswa dapat menentukan rumus ke-n barisan 
geometri jika diketahui rumus jumlah n 
sukunya 

9 

PG Siswa dapat menentukan rasio deret geometri 
jika diketahui rumus jumlah n sukunya 

10 

PG Siswa dapat menentukan banyak suku (n) jika 
diketahui suku pertama, rasio, dan jumlah n 

11 



suku pertamanya 

PG Siswa dapat menentukan suku ke-n barisan 
geometri jika diketahui suku-suku ke-n lainnya 

12, 13 

PG Siswa dapat menentukan jumlah n suku 
pertama barisan geometri jika suku-sukunya 

14 

PG Siswa dapat menentukan jumlah deret 
geometri tak hingga jika diketahui suku-suku 
deretnya 

15 

4.4 Menyelesaikan model 
matematika dari masalah yang 
berkaitan dengan deret dan 
penafsirannya 

 

Penerapan barisan dan 
deret aritmetika dan 
geometri 

PG   
 

Siswa dapat memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan deret geometri tak hingga 

16 
 

UO Siswa dapat memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan barisan aritmetika 

31 

UO Siswa dapat memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan barisan geometri 

32 

2 
 

5. Menggunakan aturan yang 
berkaitan dengan fungsi 
eksponen dan logaritma 
dalam pemecahan 
masalah 

5.1 Menggunakan sifat-sifat fungsi 
eksponen dan logaritma dalam 
pemecahan masalah 

Fungsi, persamaan, dan 
pertidaksamaan 
eksponen 

PG Siswa dapat menentukan himpunan 
penyelesaian dari persamaan eksponen yang 
sederhana 

17, 18 

PG Siswa dapat menentukan nilai fungsi eksponen  19 

PG Siswa dapat menentukan operasi hitung akar-
akar persamaan eksponen, dengan bentuk 
persamaan yang dapat diubah ke bentuk 
persamaan kuadrat 

20 

PG 
UO 

Siswa dapat menentukan himpunan 
penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen  
sederhana 

21, 22 
33 

UO Siswa dapat menentukan himpunan 
penyelesaian persamaan eksponen dengan 
bentuk yang dapat diubah ke bentuk 
persamaan kuadrat 

34 

Fungsi, persamaan, dan 
pertidaksamaan  
logaritma 

PG Siswa dapat menentukan operasi hitung akar-
akar persamaan logaritma, dengan bentuk 
persamaan yang dapat diubah ke bentuk 
persamaan kuadrat 

23 

PG Siswa dapat menentukan himpunan 
penyelesaian dari persamaan logaritma  
sederhana 

24, 25 

PG Siswa dapat menentukan nilai dari fungsi 26 



logaritma 

PG 
 

Siswa dapat menentukan himpunan 
penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 

27, 28, 
29 

UO Siswa dapat menentukan operasi akar-akar 
dari persamaan logaritma sederhana 

35 

5.2 Menggambar grafik fungsi 
eksponen dan logaritma 

 

Grafik Fungsi Eksponen 
dan Logaritma 

PG Siswa dapat menentukan bentuk fungsi 
logaritma jika diberikan grafiknya 

30 
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