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NAMA : 
KELAS : 

REMEDIAL UH2 
Segiempat 

Matematika 
SMPN 199 

 

Persegi Panjang Belah Ketupat 

1. Keliling persegi panjang yang berukuran panjang 
10 cm dan lebar 8 cm adalah…. 

a. 18 cm  c.   40 cm 
b. 36 cm  d.   80 cm 

2. Keliling sebuah persegi panjang 48 cm, 
sedangkan panjangnya 16 cm. Ukuran lebar-nya 
adalah…….. 

a. 4 cm  c.   16 cm 
b. 8 cm  d.   32 cm 

3. Keliling sebuah persegi panjang 60 cm, 
sedangkan perbandingan panjang dan lebar-nya 
adalah 3 : 2. Ukuran panjangnya adalah.. 

a. 12 cm  c.   24 cm 
b. 18 cm  d.   36 cm 

10. Panjang sisi-sisi suatu belah ketupat adalah 17 
cm, dan panjang salah satu diagonalnya 16 cm. 
Panjang diagonal yang lain dari belah ketupat 
tersebut adalah…. 

a. 15 cm  c.   30 cm 

b. 18 cm  d.   33 cm 
 
11. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 

adalah 12 cm dan 16 cm. Keliling belah ketupat 
tersebut adalah: 

a. 28 cm  c.   56 cm 

b. 40 cm  d.   80 cm 
12. Panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat 

adalah 8 cm dan (x + 1) cm. Jika luas belah 
ketupat tersebut 48 cm2, maka nilai x =  

a. 5   c.   11 
b. 7 d.   13 

13. Diagonal-diagonal belah ketupat ABCD saling 
berpotongan di titik O. Jika panjang OA = 8 cm, 
dan luas belah ketupat itu          96 cm2, maka 
panjang BD =…. 

a. 12 cm  c.   20 cm 

b. 16 cm  d.   24 cm 
        

 

Persegi 

4. Keliling persegi 44 cm. Luas persegi tersebut 
adalah…….. 

a. 60 cm2  c.   121 cm2 
b. 120 cm2  d.   192 cm2 

5. Keliling persegi yang panjang sisinya 12 cm 
adalah……. 

a. 24 cm  c.   48 cm 
b. 46 cm  d.   144 cm 

6. Keliling suatu persegi adalah 120 cm. Panjang sisi 
persegi tersebut adalah…… 

a. 15 cm  c.   30 cm 
b. 20 cm  d.   40 cm 

 

    Layang-Layang                

14.                                        R 
 
 
 

        S                   T 
 
 
 
    P               Q 
Pada gambar di atas, PQTS adalah persegi dan 
PQRS adalah layang-layang. Jika panjang PT = 6 
cm dan TR = 9 cm, maka luas PQRS adalah……… 

a. 27 cm2  c.   45 cm2 

b. 34 cm2  d.   54 cm2 
15.                       D 
 
 

   A                         C    
 E 
 
 
 
   B 

 

Jajar Genjang 

7. Pada jajar genjang KLMN, besar K =       (x + 5 )0 

dan N = (3x – 25)0. Besar L…. 
a. 500  c.   950 
b. 550  d.   1250 

 
8.           D         10 cm        C 

                                7 cm 
8 cm                              E 

 
            A                         B 

Luas jajar genjang pada gambar diatas 
adalah…… 

a. 80 cm2  c.   63 cm2 
b. 70 cm2  d.   56 cm2 

9. Pada jajar genjang PQRS, P : Q = 2 : 3. Besar 

P dan Q berturut-turut adalah…. 
a. 1080 dan 720  c.   760 dan 1040 
b. 980 dan 820  d.   720 dan 1080 
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Pada layang-layang di atas, panjang AC = 12 cm, 
AD = 10 cm dan BE = 14 cm dan luas   Δ ACD = 48 
cm2, luas layang-layang ABCD adalah……. 

a. 132 cm2  c.   264 cm2 

b. 144 cm2  d.   288 cm2 
 
16. Luas sebuah layang-layang adalah 42 cm2, dan 

panjang salah satu diagonalnya 14 cm. Panjang 
diagonal yang lain adalah…. 

a. 6 cm  c.   12 cm 

b. 8 cm  d.   16 cm 
 

 

 

Trapesium 

17.         P      10      Q 
 

 13 
 
 

          S          15              R 
Trapesium PQRS di atas siku-siku di S. Jika 
panjang PQ = 10 cm, SR = 15 cm, dan QR = 13 
cm, maka luas trapesium tersebut adalah.. 

a. 150 cm2  c.   300 cm2 

b. 162,5 cm2  d.   325 cm2 
 
18. Pada trapesium sama kaki ABCD, AB//CD dan AD 

= 10 cm, AB = 16 cm dan CD = 4 cm, maka luas 
trapesium tersebut adalah….. 

a. 80 cm2  c.   160 cm2 

b. 100 cm2  d.   200 cm2 
 
19. Tinggi suatu trapesium = 5 cm, luasnya = 50 cm2, 

sedangkan perbandingan panjang sisi sejajarnya 
2 : 3. Panjang sisi yang terpendek dari trapesium 
itu adalah……. 

a. 4 cm  c.   8 cm 

b. 6 cm  d.   10 cm 
 

20.             D 
 12 cm 
                              

      5 cm              C 
   A    3 cm 
 
                    B 

Trapesium ABCD di atas siku-siku di A. Jika 
panjang AB = 3 cm, BD = 5 cm, dan CD = 12 cm, 
maka luas trapesium tersebut adalah……. 

a. 75 cm2  c.   37,5 cm2 

b. 60 cm2  d.   30 cm2 
 

 


