
5.  Hasil dari 242 + 352 adalah.....
a. 1.801 c. 3.481
b. 1.108 d. 3.148

6. Hasil akar kuadrat dari 961 adalah ....
a. 31  c. 29

b. 19 d. 21

7. Hasil dari 7 l6 9  x 7625 =n,n adalah ....
325 c. 425

b. 375 d. 575
8. Jika V625 x V225 =n,  maka  adalah ....

' a. 275 c. 475
b.  375 d. 575

9. Hasil dari 132 x 32 adalah ....
a.   1-521
b.   5.121
C. 1.251 
d. 1.152

10. Hasil dari 482 : 42 adalah ....
a. 441 c. 414
b. 144 d. 114

11. Hasil dari (40 -  13)2 adalah ....
a. 927 c. 719
b. 792 d. 729

12. Hasil dari 172 — 162 ada lah............
a. 13 c. 33
b. 23 d. 43

13 . (202 + 52) = n.
Bilangan yangtepat untuk n  adalah ....
a. 225
b. 450

c. 452
 d. 425

14. Hasil dari 7961 adalah ....
a .  31  
b. 13 

c. 34   
d . 32

15. Hasil dari T io o  + 7900 adalah .... 
a. 20 c.
b. 25

16. Hasil dari 7225 + 7625 adalah ....

30 
40

 40a. 25
b. 3 0    45

17. Hasil dari 7 l2 2 5  : 749 adalah ....
a. 9 c. 6
b. 7 d.  5

18. Hasil dari akar pangkat dua bilangan 256
atau V 256 adalah ....

a. 14 c. 16

a. 

d.

c.
d.

b. 15 d. 17

/. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 

a. 10
I

ΤȢ Di bawah ini yang merupakan bilangan 
kuKuauadrn at ada lah....

b. 12 

yang paling tepat!
1. Di’antara bilangan berikut yang merupakan

bilangan berpangkat adalah....
a. 4

c. 14   
d. 16

C. V16
d. -^36

a. 61
b. 71

X . 8 1
d. 100

b. 43

ΤȢ Di bawah ini yang merupakan bilangan 
kuKuauadrn at ada lah....

b. 12 



Baca dan pahami setiap soal berikut dengan cermat. Diskusika.n bersama teman 
sekelompokmu untuk menentukan penyelesaiannya. Lakukan perhitungan dengan 
benar dan teliti!

1. Bu Dani mempunyai toko pakaian. la membeli 15 lusin celana dan 20 kodi baju untuk
menambah pers^diaan di tokonya. Berapa buah celana dan baju yang dibeli Bu Dani?
Jawab....________________________________________________________________ __

2. Ibu membeli karpet berbentuk persegi dengan luas 57.600 cm2. Berapa sentimeter panjang
sisi karpet?
Jawab....__________________________________________________________________

3. Paman membeli 180 buah buku untuk dibagikan kepada anak-anak panti asuhan. Berapa
lusin buku yang dibeli paman?
Jawab....________________________ __________________________________________

4. Sebuah percetakan membeli 500 rim kertas. Berapa lembar kertas yang dibeli percetakan
tersebut?
Jawab....___________________________________________________________ !_______

5. Pak Zainul membeli sebidang tanah berbentuk persegi dengan harga Rp3.750.000,00
untuk membangun warung makan. Apabila harga tanah tersebut Rp125.000,00 per m2, 
berapakah panjang sisi tanah tersebut?
Jawab....__________________________________________________________________

Apakah kamu merasa kesulitan saat mempelajari akar dan pangkat? Supaya kamu mahir 
dalam menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan akar dan pangkat, kamu harus hafal operasi 
perkalian. Cara untuk mempermudah menghafal perkalian bilangan, misalnya dengan membuat 
tabel perkaliannya seperti yang telah kamu pelajari di kelas sebelumnya. Selain itu, kamu juga 
harus sering berlatih mengerjakan soal-soal untuk menguji kemampuanmu. Jika kamu rajin 
belajar dan mengikuti petunjuk (nasihat) gurumu, niscaya akan memudahkanmu dalam 
menghadapi ulangan. Dengan demikian, saat diadakan ulangan/ujian, kamu dapat 
menyelesaikan secara benar, jujur, dan teliti.

/. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c, atau d di depan jawaban 
yang paling tepat!

...........................- P g
S i  C? ' Aj p z  /

Kuaun 
a. 10

I b. 12

2. Di bawah ini yang merupakan bilangan
kuadrat ada lah....

1. Di’antara bilangan berikut yang merupakan
bilangan berpangkat adalah....
a. 4

c. 14
&  16

C. yf\6
d. -^36

a. 61
b. 71

X . 8 1
d. 100

* 4 .....
j i s M M
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. ...__________________________________ adalah kuadrat dari 13, karena 13 x 13 = 169.
2. Nilai dari 182 adalah ....______________________________________________________

3. Nilai dari 71.444 adalah...._________________ ,____________________ _____________

4. Hasil dari 7729 x 781 adalah...._____________________________________________ j

5 . 202+ 712.100 = ....____________________________________________________ _ _

6. 736 + 42- V 9  = .. .._________________________________________________________
7. 362-(1 8 -3 1 2 =.... ' _________________________

8. ( 7529 -  7169 x 79 + t25 : 42.= ....____________________________________________
9. Bilangan 785 dengah 2-82, yang lebih besaradalah ...._____________________________
10. Jika luas sebuah persegi 900 cm2, maka panjang sisi persegi tersebut adalah ....___cm.

III.

1.

2 .

Kerjakanlah setiap soal berikut dengan perhitungan yang teliti dan benar!

Nyatakan setiap bilangan berpangkat berikut sebagai perkalian berulang.
a. 102 c. 204

Jawab...._______________________  Jawab...._________________
b. 132 4 d. 115

Jawab...._______________________  Jawab....__________________
Tentukan hasil dari setiap operasi bilangan berpangkat berikut.
a. 122 -  62 c. 72 x 32

Jawab...._______________________ Jawab....__________________________
b. 102 + 102 d. 92 :3 2

Jawab...._______________________ Jawab....___________

-as

-as
B a
- V?
-i as
3: 7
5 a 
Set
ada
5 a
AOc
aca

3. Tentukan hasil dari setiap operasi hitung bilangan berikut.

a. 749 x 725 + 22 , c. 90 : 79 x 7 l 6
Jawab...._______________________  Jawab...._____

b. 781 +7100 : 725
Jawab...._________________

d. 7441 +7T00 x 7225
Jawab....___________

4.

5.

Sebuah ruangan berbentuk persegi dengan luas lantai 36 m2. Ruangan tersebut akan 
diberi sekat sehingga menjadi dua ruangan dengan luas yang sama. Berapa luas masing- 
masing lantai ruangan itu?
Jawab....__________________________________________________________________
Sebuah kebun berbentuk persegi dengan luas 1.600 m2. Berapa panjang sisi kebun 
tersebut?
Jawab....______________________________________ _________

e l J

Selesaikan setiap soal berikut dengan perhitungan yang benar dan teliti!

1. Penulisan bilangan 32 yang dipangkatkan dua adalah ....
2. Hasil penjumlahan dari 412 dan 62 adalah .... ;
3. Bilangan kuadrat 484 merupakan hasil perkalian d a ri.... dengan....

at

£
Matematika KIs. V
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x 13 = 169.

cm.

7 ari

X

ebut akan 
ts masing-

;isi kebun

Hasilkali ^676 dengan VlOO adalah..... 
Akar pangkat dua dari 841 adalah ....____

Hasilbagi ^1.089 dengan ^121 adalah....___________

Hasil pengurangan dari ^529 dengan ^400 adalah...._  
Bilangan 1.764 merupakan pangkat dua dari bilangan .... 
Jika 392 -  342 = z, maka nilai z adalah...._______________
Hasil perkalian berulang dari 23 sebanyak dua kali adalah .....

7.
8.
9.
10.
11. 32 + 52 + 72 + 92 = ....________________________________ ________________
12. Bilangan kuadratyang lebih besar dari 350 tetapi lebih kecil dari 400 adalah .....
13.

14.
15.

Sebuah bilangan kuadratjika dikalikan 5 hasilnya 180. Bilangan kuadrat yarig dimaksud
adalah.... _________________________________________________________________
Bilangan kuadrat yang lebih kecil dari 500 tetapi lebih besar dari 450 adalah ...._______
Ada sebuah bilangan kuadrat jika dikalikan 5 hasilnya 320. Bilangan kuadrat yang dimaksud 
adalah....__________ '_______________________________________________________

Skala Sikap
m T i T r r r n a w T f T r r iT r ^ T iT iT r n -

Bsrilah tanda check list ( S) pada kolom di bawah ini sesuai dengan pendapatmu!

No. Pernyataan Setuju Tidak Setuju

1. Penarikan akar pangkat sama artinya dengan 
menentukan hasil dari suatu akar kuadrat.

2. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan 
hasil pemangkatan tiga dari suatu bilangan. 
Perpangkatan suatu bilangan dapat dituliskan 
sebagai penjumlahan berulang.

Bilangan XlOO dibaca akar kuadrat dari 100 atau 
akar pangkat dua dari 100.

3.

I
Panjang sisi persegi yang luasnya diketahui dapat 
ditentukan dengan cara menarik akar pangkat dua 
dari luas persegi tersebut.

VSmt. 1 ;  -T-atika KIs. V Smt. 1
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cm.

3 =  169.

4. Hasilkali V676 dengan TTOO adalah ....
5. Akar pangkat dua dari 841 adalah....___

6. Hasil bagi ^  .089 dengan ../T21 adalah

Hasil pengurangan dari V529 dengan ^400 adalah ...._  
Bilangan 1.764 merupakan pangkat dua dari bilangan .... 
Jika 392 -  342 = z, maka nilai zadalah ...._______________

7.

8 .
9.
10. Hasil perkalian berulang dari 23 sebanyak dua kali adalah ....___________________.____
11. 32 + 52 + 72 + 92 = ....___________1_________________________________________ ’____
12. Bilangan kuadrat yang lebih besar dari 350 tetapi lebih kecil dari 400 adalah....________
13. Sebuah bilangan kuadrat jika dikalikan 5 hasilnya 180. Bilangan kuadrat yang dimaksud

adalah....________________ _________________________________________________
14. Bilangan kuadrat yang lebih kecil dari 500 tetapi lebih besar dari 450 adalah ....
15. Ada sebuah bilangan kuadrat jika dikalikan 5 hasilnya 320. Bilangan kuadrat yang dimaksud 

adalah....___________________ ______________________________________________

t akan 
asing-

kebun

Skala Sikap
8rmTnrrn«TrrrnTr^TrnTTTi

w

Berilah tanda check list (s ) pada kolom di bawah ini sesuai dengan pendapatmu!

No. Pernyataan Setuju Tidak Setuju

1.

2.

3.

4.

5.

Penarikan akar pangkat sama artinya dengan 
menentukan hasil dari suatu akar kuadrat. 
Bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan 
hasil pemangkatan tiga dari suatu bilangan. 
Perpangkatan suatu bilangan dapat dituliskan 
sebagai penjumlahan berulang.

Bilangan VlOO dibaca akar kuadrat dari 100 atau 
akar pangkat dua dari 100.
Panjang sisi persegi yang luasnya diketahui dapat 
ditentukan dengan cara menarik akar pangkat dua 
dari luas persegi tersebut:

Matematika KIs. V Smt. 1




