
PERSENTASE PENGUASAAN MATERI SOAL MATEMATIKA (TEKNOLOGI, KES, & PERTANIAN)

No.

Urut Kemampuan Yang Diuji Prop 

:    09 - KABUPATEN DOMPU  ( 590 Siswa )

Kota/

Kab.

UJIAN NASIONAL SMK TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kota/Kab.

Nas

:    23 - NUSA TENGGARA BARAT  ( 10108 Siswa )Provinsi

Kelompok

 85.17 83.491  89.49Menyelesaikan masalah dengan menggunakan operasi bilangan real.
 81.57 75.562  46.84Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar, dan/atau logaritma.
 82.48 75.363  20.68Menyelesaikan masalah sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel.
 81.40 78.584  31.02Menentukan fungsi linear dan/atau grafiknya.
 83.16 81.145  73.39Menentukan model matematika dari masalah program linear.
 77.65 71.836   8.81Menentukan daerah himpunan penyelesaian dari masalah program linear.
 79.74 71.417   9.66Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear.
 83.12 81.498  81.02Menentukan hasil operasi matriks atau invers suatu matriks.
 86.67 79.599  59.15Menentukan hasil operasi vektor dan besar sudut antar vektor pada bidang atau ruang.
 68.62 70.7610  76.10Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan.
 79.01 81.3911  80.00Menentukan invers, konvers, atau kontraposisi.
 84.05 75.6512  41.18Menarik kesimpulan dari beberapa premis.
 71.78 65.6113   7.46Mengidentifikasi bangun datar, bangun ruang, dan unsur-unsurnya.
 81.28 70.4514  25.59Menghitung keliling dan luas bangun datar atau menyelesaikan masalah yang terkait.
 79.27 69.2515  57.29Menghitung luas bangun permukaan bangun ruang atau menyelesaikan masalah yang terkait.
 85.43 77.4416  75.93Menghitung volum bangun ruang atau menyelesaikan masalah yang terkait.
 75.19 80.6317  85.42Menentukan unsur-unsur segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri.
 74.87 81.9018  91.02Mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius atau sebaliknya.
 83.47 83.2019  87.97Mengidentifikasi pola, barisan, atau deret bilangan.
 74.63 78.7020  72.21Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan atau deret aritmetika.
 62.26 76.9421  90.17Menentukan permutasi atau kombinasi.
 77.03 74.5922  47.37Menghitung peluang suatu kejadian atau frekuensi harapannya.
 89.23 87.3023  91.02Menginterpretasi data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.
 75.19 73.6524  46.53Menghitung ukuran pemusatan data.
 83.28 85.0825  90.17Menghitung ukuran penyebaran data.
 77.90 73.1826   7.63Menentukan limit fungsi aljabar atau fungsi geometri.
 80.18 79.8927  70.51Menentukan turunan fungsi aljabar atau fungsi geometri.
 65.12 76.7728  69.49Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep turunan.
 80.72 72.7729  55.76Menentukan integral tak tentu atau integral tentu dari fungsi aljabar atau trigonometri.
 62.73 70.6330  26.61Menentukan luas daerah di antara dua kurva.
 74.07 73.2231  11.69Menentukan volum benda putar.
 76.74 77.2332  63.39Menentukan integral tak tentu atau integral tentu dari fungsi aljabar atau trigonometri.
 56.70 69.9333  53.22Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan lingkaran atau parabola.



PERSENTASE PENGUASAAN MATERI SOAL MATEMATIKA (PRWST, SENI, RMH TGG, PEKSOS, ADM KTR)
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 77.78 56.351  48.36Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala atau perbandingan.
 81.91 54.642  48.48Menentukan hasil operasi pada bilangan berpangkat
 69.15 58.653  65.91Menentukan hasil operasi bentuk akar.
 76.07 48.524  32.96Menentukan nilai logaritma tertentu dengan menggunakan sifat-sifatnya
 69.91 45.055  61.17Menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linier
 60.92 44.526  46.22Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan  pertidaksamaan kuadrat.
 80.90 49.007  36.87Menyelesaikan operasi matriks.
 73.38 48.248  39.21Menentukan model matematika dari masalah program linear.
 59.20 41.429  35.99Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear.
 66.23 44.8310  23.86Menentukan keliling bangun datar.
 56.23 48.4811  55.68Menentukan luas daerah bangun datar.
 61.26 40.6212  52.09Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan/atau luas daerah bangun datar.
 82.49 61.2913  64.39Menentukan rumus umum atau suku ke-n dari suatu barisan bilangan.
 78.75 50.9614  61.36Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan atau deret aritmetika.
 70.86 42.2415  28.41Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan atau deret geometri.
 88.06 68.3116  73.10Menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram.
 69.41 48.0817  49.70Menghitung ukuran pemusatan data.



PERSENTASE PENGUASAAN MATERI SOAL MATEMATIKA (AKUNTANSI DAN PENJUALAN)
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 80.77 48.311  61.22Menyelesaikan masalah berkaitan dengan  persentase untung atau rugi dari suatu kegiatan ekonomi.
 80.44 59.332  42.86Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan.
 83.49 57.033  46.94Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel.
 78.03 48.764  63.27Menentukan model matematika pada permasalahan program linier.
 71.83 50.675  40.82Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat.
 84.46 52.596  36.74Menghitung hasil  operasi matriks.
 79.79 45.067   4.08Menentukan invers matriks.
 57.05 29.448  30.61Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan.
 87.55 62.709  69.39Menentukan kesimpulan yang sah berdasarkan aturan penarikan kesimpulan dari dua buah premis yang diketahui.
 69.04 22.9210  12.24Menentukan salah satu unsur pada perhitungan keseimbangan pasar, jika diketahui fungsi permintaan dan fungsi 

penawaran.
 62.57 29.2111  24.49Menentukan persamaan fungsi kuadrat, jika diberikan grafiknya dan atau sebaliknya.
 84.36 56.6312  44.90Menentukan rumus umum atau salah satu unsur dari suatu barisan aritmetika atau geometri.
 58.59 28.8213  10.21Menentukan jumlah deret geometri tak hingga atau memecahkan masalah terkait.
 68.03 40.5714  42.86Menghitung keliling dan luas bangun datar.
 74.55 57.4215  73.47Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi atau kombinasi.
 66.19 38.9416  41.84Menentukan peluang suatu kejadian.
 83.94 27.4217  34.69Menginterpretasi data yang disajikan dalam bentuk diagram.
 61.83 45.6918  26.53Menentukan ukuran pemusatan data.
 75.17 51.7419  51.02Menentukan ukuran penyebaran data.
 59.87 38.6020  36.74Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga tunggal.
 71.57 47.4221  58.17Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bunga majemuk.
 41.48 28.8222  18.37Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rente.
 72.90 52.6523  58.17Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan anuitas.
 67.15 44.2224  58.17Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusutan.


