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Matematika SMP/MTs

Nama :

No Pese(a: 
i z

1. Pak Doni mempunyai lahan yang luasnya 2] ha. Kemudian membeli tanah di sebelahnya'2
l1

3; ha. Jika 4- ha lahan digunakan r.rrtuk pe(anian dan sisanya untuk petemakan. luas)+
lahan peternakan adalah ....

A. tl tu
12
1

B. l-l ha
t2
q

C. l- ha
12

D. l- ha
12

2. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam.waktu 130 hari oleh 55 pekerja.
Sebelum pekerj aan dimulai ditambah 10 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan
pembangunan jembatan tersebut adalah ....

A. 95 hari
B. 105 hari
C. 110 hari
D. 150 hari

1
3. Ilasil dari 8la adalah .,..

A. 18

B. 27
L. JO

D. 54

4. Hasil dari JOO ,"6 adalah ....

^ .t;A. J!J

B. 3Ji
C. 2J1

D. 2J'
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5.

Matematika SMP/MTs
,)

Bentuk f jika penyebutnya dirasionalkan menjadi ....
{J

^ z.t5
3

1^1,B. ::-1
2

"Ac_ _:_:-

2
t:

D. "l t
3

Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000;00 dengan suku bunga tunggal 9%o setahun.

Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000,00' Lama menabung adalah "'
A. l8 bulan
B. 20 bulan
C. 22bvlan
D. 24 bulan

Suku ke-5 dan suku ke-7 dari barisan aritmetika adalah 23 dan 33. Suku ke-20 dari barisan

tersebut adalah ....
A. 93

B. 98
c. 103

D. 108

Dari barisan aritmetika diketahui u3 : tg dan uu: 38. Jumlah 24 suku pertama adalah " '

A. 786
B. 1.248
c. 1.572
D. 3.\44

Amir memiliki kawat dipotong menjadi 5 bagian yang ukurannya membentuk barisan

aritmatika. Jika panj ang kiwat tirpendek 15 cm dan terpanj ang 23 cm' maka panjang kawat

sebelum dipotong adalah .'..
A. 85 cm
B. 90 cm
C. 95 cm
D. 100 cm

ol'llli 
C:ip1a pada l'usa1 l'cnilai0n Pcndidilinn-llAI-ll-BANG-l(li\{DII(B[]t)

7.

6.

8.

9.
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Matematika SMP/NITs
10. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

t x' -9x = xlx -9)
ii xz _9=(x_3)(.r_3)

iii 3x2 * | tx + l0 = (3x - 5)(x - 2)

Hasil pemfaktoran di atas yang benar adalah ....
A. i dan ii
B. i dan iii
L. lt aan t

D. t. tI dan r

11. Jika x adalah penyelesaian dari 5x-8 = 3x+ 12, nilai darix+ 3 adalah....
A. 13

8.8
c.5
D. _2

12. Suatu persegipanjang mempunyai ukuran panjang (3r + 4) cm dan lebar (2x + 3y cm. Jika
keliling persegipanjang 44 cm, maka panjang dan lebamya be(urut-turut adalah ....

A. 12 cm dan i0 cm
B. 13 cm dan 9 cm
C. 15 cm dan 7 cm
D. 16 cm dan 6 cm

13. Diketahui P = {b, a, t, i, k}. Banyaknya himpunan bagian p adalah ....
A. 32
B. 25
c. 10
L-P.)

14. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang,lomba baca puisi
dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen
adalah ....

_ A, 12 orang
B. 28 orang
C. 29 orang
D. 35 orang

15. Diketahui rumus/(x) :2x * 5. Jika f (k): -15, maka nilai k adalah ...,
A. -10
B. *5
c.5
D. 10

l, -zc -).013 i201 I !Hak 
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Matematika SMPiIITs
16. Grafik fungsi dari f (x) = x-1, denganx e Radalah....

A. .Y

17. Persamaan garis yang sej ajar dengan garis yang melalui titik A (2,2) danB (4,8) adalah '...
A. y-3x=-12
B. y+3x=18
C. 3x + Y =12
D. x-3l=18
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Matematika SMP/MTs

18. Diketahui titik A (2,7), B (-3,-3) dan C (3,a). Jika titik A, B dan C tertetak pada satu garis
lurus maka nilai a adalah ....

A.8
B.9
c. 11

D. t2

19. Diketahui sistem persamaan :r - 3y * 5 = 0 dan 2x-51,= 9. Nilai dari 3x+2y adalah..,.
A. -l
B. 1

c.3
D,4

Diketahui harga 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil Rp13.000,00, harga 3 buah buku tutis
dan sebuah pensil Rp9.000,00. Harga 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah .... 'A. Rp12.500,00

B. Rp14.000,00
C. Rp15.000,00
D. Rp 15.500.00

21. Perhatikan gambar kapal laydrl
Sembilan puluh lima persen komoditas perdagangan dunia
melalui sarana transportasi laut, dengan menggunakan sekitar
50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim, dan pengangkut
barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini rnenggunakan
bahan bakar solar.
Para insinyur berencana untuk membangun tenaga pendukung
menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka
adalah dengan memasang layar berupa layang-layang ke
kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi
pemakaian solar sertd dampak solar terhadap lingkungan.

Dari hal tersebut, berapa kira-kira panj ang tali layar dari
layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada
sudut 45o dan berada pada ketinggian vertil<al 150 m,
seperti yang diperlihatkan pada gambar?

A.. 175 m
B. 212 m
C. 285 m
D. 300 m

20.
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Matematika SMP/NITs

S

-(\
16*

PQRS dan ABCD adalah persegi dan titik Q merupekan titik pusat simetri putar persegi

ABCD. Luas daerah yang diarsir adalah....
2A. JO CM

B. 49,5 cm2
2t-. f b.z) cm

D. 99 cmz

23. Perhatikan gambar berikut inil

9cm

I(eliling bangun tersebut adalah ....
A. 61 cm
B. 84 cm
C. 90 cm
D. 94 cm

Perhatikan gambar j aj argenj an g di samping!
Banyaknya pasangan segitiga yang

kongruen pada gambar tersebut adalah ....

A.8
8.4

t C'3
D.2

24.

18 cm

P -7.(.-201 3 t2o 1 1
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atika SMP/MTs

26.

25. Perhatikan gambarl

t\

Diketahui:
AB=12cm
CD=7cm
AD=8cm
DE=8cm

Panjang CE adalah ...,
A. 10 cm
B. 8cm
C. '7 cm
D. 6cm

Perhatikan gambar di bawah ini!

c

Perbandingan sisi yang benar adalah....
,AEAD

EC BC

D AE _AD
AC BC

.ADDE
bL llL

_BCACt) 
-=_AD AE

27 . I A dan lB adalah dua buah sudut yang saling berpelurus. Jika besar Z A = (7x + 8)0 dan

ZB = (5x + 4)" , maka besar lA adalah ....

A. 1060

B. ggo

c. 740

D. 700

l' -?.(' -24 t 1t20 | .)
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Matematika SMP/MTs
28. Perhatikan gambar

Urutan langkah melukis garis bagi pada segitiga di atas adalah ....
A. 1,2,3,4
B.2,3,1,4
c. 2,3.4,1
D. 4.3.2. 1

Sebuah lingkaran yang berpusat di M mempunyai panjang jari-jari 10,5 cm dan besar sudut
pusat KML = 120o. Panjang busur KL adalah ....

A. 16,5 cm
B.22cm
C. 44 cm
D. I 15,5 cm

Jika panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berjari-jari l7 cm
dan 5 c.m adalah 16 cm, maka jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah ....

A. 38 cm
B. 25 cm
C. 20 cm
D. 15 cm

31. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk segi-8. Banyaknya rusuk dan sisi prisma

berturut-turut adalah ....
A.24dan10
B. 24 dwt12
C. 16 dan 10

D. 10 dan 24

32. Perhatikan rangkaian persegi berikut!

A. (i) daa (ii)
B. (ii) dan (iii)
C. (iii) dan (iv)
D. (ii) dan (iv)

29.

30.

nr-I
i r-'

(iv)
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33. Alas sebuah prisma trapesium sama kaki
masing 18 cm dan 12 cm, j arak kedua sisi
volume prisma tersebut adalah ...,

A. 6.000 cm3
B. 3.000 cm3

C. 2.000 cm3
D. 1.500 cm3

34. Luas permukaan limas persegi dengan tinggi
l-1\. J OU Cm

B. 380 cm2
C. 384 cm2
D. 396 cnr2

I lllilil liltillllil lilill| til till til |l]

Matematika SMP/MTs

mempunyai panjang sisi sejajarnya masing-
sejajar 10 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka

15,5 cm

1l

I
7cm

35.

12 cm dan keliling alasnya 40 cm adalah ....

Sebuah lampion berbentuk gabungan kerucut dan belahan
bola. Panjang lampion 15,5 cm dan diameternya 7 cm. Bila

')')
n - :j . maka Iuas permukaan Iampion tersebut adalah....

7

A. 25 3,0 cm2
B. 247 ,5 cm2

C. 214.5 cm2

D. 209,0 cm2

),trilai matematika sekelompok siswa tercatat sebagai berikut:
8. 4. -1. 9. 5. .+. 6. 8, 7 ,6.7 ,9,8. 5. Median dari data tersebnt adalah ....

./\. b

B. 6,5
c.7
D. 7,5

37. Ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas. Tinggi rala-rata mereka adalah 130 cm.
Bagaimana cara menghitung tinggi rata-rata tersebut?

A. Jika ada seorang m,urid perempuan dengan tinggi 132 cm, maka pasti ada
seorang murid perempuan dengan tinggi 128 cm.

B. Jika 23 orang dari murid perempuan tersebut tingginya masing-masing 130 cm
dan satu orang tingginya 133 cm, maka satu orang lagi tingginya 127 cm.

C. Jika Anda mengurutkan semua perempuan tersebut dari yang terpendek sampai
ke yang tertinggi, maka yang di tengah pasti mempunyai tinggi 130 cm.

D. Seter.rgah dari perempuan di kelas pasti di bawah 130 cm dan setengahrya lagi
pasti di atas 130 cm.

36.
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Matematika SMP/MTs
38. Perhatikan nilai matematika berikut!

Nilai 3 4 5 6 7 8 9

Frekuensi 3 7 2 J I 3 1

Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari nilai rata-rata adalah ...,
A. 5 orang
B. 6 orang
C. 8 orang
D. 10 orang

39. Data banyak pengunj ung sebuah museum selama enam hari disajikan dalam diagram
berikut:

150 l------------

12

())
c
l,e
5
o,
C
C)
o-

o
Coo

100

50

0

40.

Ilt ilt tv
Hari

Banyak pengunjung pada hari ke-2 dan hari ke-3 adalah ....
A. 150 orang
B. 250 orang
C. 400 orang
D. 450 orang

Dalam sebuah kantong terdapat sembilan bola yang diberi
diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya
adalah ....

5
A.

9
l

nomor 1 sampai dengan 9. Jika
bola bernomor kurang dari 5

a)HNk Cipla pacla Pusnl I)cnilrliru P!)rdidika -BiU-.1 I IIAN(;-Ki1\'ll)ll(l]1ll)

9
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c. I
o

)D.a
9

al
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