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Matematika SMP/MTs

Nama :

NoPeserta: -,*01 -lz6l-7

1. Pak Anton memiliki sebidang tanah seluas t I n"kt*, kemudian ia membeli tagi : ] hektar.-45
Jika: I hektar dibangun untuk perkantoran, dan sisanya untuk taman, luas taman adalah ...2'

A. tl h"kt*
20

B. ll hektar
10

c. t 1 n"Lta,
20

D. t A h"kt*
20

2. Pembangdnan sebuahjembatan direncanakan selesai dalam waktu 130 hari oleh 55 pekerja.
Sebelum pekerjaan dimulai ditarnbah 10 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan
pembangunan j embatan tersebut adalah ....

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

3

3. Hasil dari 814 adalah....
A. 18

B. 27
c. 36
D. 54

.t;5\l z

^t;

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

A.

B.

C.

D.

-r:)1/J

5J'

5. Bentuk 4 . dirasionalkan penyebutnya adalah ....
^16

A. J6
IB. 
uJtz

c. !a7
3

D. 2J6
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8.

6.

7.

9.

11.

Matematika SMP/MTs

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

Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000,00. Lama menabung adalah '.'.
A. 18 bulan
B. 20 bulan
C. 22btian
D. 24 bulan

suku ketiga dan suku kelima dari barisan aritmetika adalah 17 dan 31. Suku ke-20 dari

barisan tersebut adalah ....
A. 136
R. 144
c. 156
D. 173

Dari barisan aritmetika diketahui u: = 18 dan uz:38. Jumlah 24 suku penama adalah .,..

A. '.786

B. 1.248
c. 1.572
D 3.144

Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun peftama sebesar Rp3.000.000,00. setiap tahun

gaji tersJbut naik Rp500.000,00. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama

sepuluh tahun adalah ....
A. Rp7.500.000,00
B. Rp8.000.000,00
C. Rp52.500.0000,00
D. Rp55.000.0000,00

Dari hasil pemfaktoran berikut :

1l) l4r2 + 7) =7 \2x2 -Yl
(2) x2 - 25: (x - 25) (x - 1)

(3) 3.r2 + 5x - 12 :(3x - 4 ) (x+3)

Pernvatxan yang benar adalalr ....
A. (l) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (l ) dan (3)
D. ( I ). (2). dan (3)

Diketahui persamaan: 5x + 8 = 3r + 16, maka nilai.r + 11 adalah ....
A. 23

B. 15

c. 14

D. 12

Sebuah persegipanjang dengan panjang (5x + 9) cm dan lebar (2x + 5) cm. Bila keliling
persegipanjang tersebut 70 cm, maka panjang dan lebarnya befturut-turut adalah ....

A. 19 cm dan 16 cm
B. 20 cm dan 15 cm
C. 22 crn dan 13 cm
D. 24 cm dan 11 cm

10.

12.
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14.

Matematika SMP/MTs

13. Diketahuip= {0,2,4}
Banyaknya himpunan bagian dari himpunan P adalah ....

A.3
B.6
c.8
D.9

Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 oratg,lomba baca puisi
dan menulis cerpen diik:uti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen
adalah .-.-

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

Diketahui rumus fungsi f (x) = -2x +l , Iika f (k) = 11, maka nilai k adalah .,..

A.9
8.2
c. -2
D. -9

15.
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16. Grafik fungsi dari

6

f(x)=x-t,denganx e

A.

B.

D.

17. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik A (2,2) dan B (4,8) adatah ....
A -. .)-- r")j - J^ - - LL

B. y+3x=18
C. 3x+y=12
D. r-3Y=l$

P -ZC.-2013 nO 1 4
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Matematika SMP/MTs
R adalah ....

$FIak Cipta pacla I'usat Penilaian Pcndidika -BALITBANC-KEMDll<BL.lD



DOKUMEN NECARA

7

terletak pada garis yang
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Matematika SMP/MTs

melalui titik B (3,1) dan C (-4,-13). Nilai p18. Titik A (10, p),
adalah....

A. 35
B. 15

c. -5
D. -25

19. Diketahui sistem persamaan 4x - 3 y = I dan 2x-y = -3, maka nilai 3x -2y adalah ....

A.
B.
C.
D.

.)

-1
1

2

20. Harga 4 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp13.500,00, harga
Rp9.750,00, makaharga 2 bukutulis dan 3 pensil adalah ....

A. Rpl 1.250,00
B. Rp10.000,00
C. Rp9.500,00
D. Rp9.000,00

Perhatikan gambar kapal layar!
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 menggunakan
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 serta 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 dal berada pada ketinggian vertikal 150 m,
seperli yang diperlihatkan pada gambar?

A. 175 m
B.2l2m
C. 285 m
D. 300 m

3 buku tulis dan 2 pensil

2t.
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22. Perhatikan gambar!
ABCD dan VWXY adalah persegi, A adalah titik
pusat simetri putar persegi VWXY. Luas daerah
yang diarsir adalah ....

A. 64 cm2
B. 36 cm2

C. 25 cm2

D. 20 cmT

Keliling bangun pada gambar di atas adalah ....
A. 40 cm
B. 26 cm
C. 20 cm
D. 16 cm

24. Perhatikan gambar!

D

AB
Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah ....

A.4
8.3
c.2
D. 1
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Matematika SMP/MTs

DC

15 cm

B
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Matematika SMP/1VITs

25, Perhatikan gambar!

r\

Jika panjang BD = i4 cm dan AD = 6 cm, panjang sisi BE adalah....
A. 15 cm
B. 16 cm
C. 17 cm
D. 18 cm

Pemyataan yang benar
PO PT

RS rS

^QTPTr,S TQ

^RTSTSR
PT TQ PQ

^PQTRTSD.
S,R TQ 7'P

2'l . Besar sudut A= (5y - 16)' dan besar sudut B:2y". Jika sudut A dan sudut B saling
berpelurus, maka besar sudut A adalah ....

A. 28'
B. 56"
c. 124"
rl. 140"

B

26.

adalah

Qr
TR
PQ

R.S
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Matematika SMPiIITs
28. Perhatikan lukisan berikut ini!

2

Urutan cara melukis garis tinggi dari gambar A ABC yang benar adalah ....
A. 1,2,3,4
B. 1,3,4,2
c.2, 1,3,4
D. 2,3,4,I

Jika panjang diameter sebuah lingkaran yang berpusat di O : 42 cm, dan besar sudut pusat
POq = 276', maka panjang busur PQ adalah ....

A. 99 cm
B. 176 cm
C. 198 cm
D, 396 cm

Jika panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berjari-jari 17 cm
dan 5 cm adalah 16 cm, maka jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah ....

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

.D. l5cm

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

A. 24 d,an 10

B. 24 d,an 12

C. 16 dan 10
D. l0 dan24

QHtrk 
Clipta pacla PLrsat Pcnilaian Pcndiclikrrn-BAL.ITBAN(j. KI-MDII(Ll t lt)
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29.

30.
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Matematika SMP/Mfs

32. Perhatikan gambar rangkaian persegi di bawah inil

Rangkaian yang merupakan j aring-j aring kubus adalah ....
A. (i) dan (ii)
B. 1i) dan 1iv)
C. ' 

(ii) dan (iii)
D. (ii) dan (iv)

33. Sebuah prisma alasnya berbentuk belahketupat dengan panj alg diagonal l2 cm dan l0 cm.

Jika tinggi prisma itu 8 cm maka volume tersebut adalah ....
A. 500 cml
B. 480 cm3
C. 460 cm3
D. 440 cm3

34. Luas seluruh permukaan limas persegi dengan keliling alas 56 cm dan tingginya 24 crr
adalah ....

A. 684 cm2
B. 700 cm2
C. 848 cm2
D. 896 cm2

35. Sebuah peluru terbentuk dari gabungan tabung dan kerucut seperli pada garrbar.

Luas permukaan peluru tersebut adalah .... (" =+)\ 7)
A. 29,04 cm2
B. 23,10 cm2

C. I 8,04 cm2
D. 9,24 cm2

(iv)(iii)(ii)

,.",i ,D
5cm

36. Data tinggi badan sekelompok anak adalah sebagai berikut: 168

cm, 175 cm, 168 cm, 171 cm, 166 cm. 173 cm, 178 cm, 172

Median dari data tersebut adalah ....
A. 171 cm
B. 172 cm
C. 172,5 cm
D. 173 cm

cm, 182 cm, 165 cm,
cm, 171 cm dan 170

173'
cm-
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Matematika SMPiIITS

)t. Ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas. Tinggi rata-rala mereka adalah 130 cm.

Bagaimana cara menghitung tinggi rata-rata tersebut?

A. Jika ada ..or*g -uiid perempuan dengan tinggi 132 cm, maka pasti ada

seorang murid perempuan dengan tinggi 128 cm

B. Jika 2i 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 terlinggi, maka yang di tengah pasti mempunyai tinggi 130 cm'-

D. Sete"gatr dari-perempuan di kelas pasti di bawah 130 cm dan setengahnya lagi

pasti di atas 130 cm.

Tabel berikut adalah nilai IPA di suatu kelas.38.

Nilai 4 5 6 7 8 9

Frekuensi 1 2 7 12 6 2

Bila.syarat mengikuti pengayaan adalah yang memiliki nilai lebih dari rata-rata, maka

banyakxya peserta didik yang boleh mengikuti pengayaan adalah '...
A. 25 orang
B. 20 orang
C. 12 orang
D. 8 orang

39. Diagram berikut menyatakan suhu badan seorang pasien yang dicatat dari pukul 13.00

sampai pukul 21 .00. Perkiraan suhu pasien pada pukul 1 8.3 0 diperkirakan ....

Waktu

A. 38,00" c
B. 38,20'C
c. 38,50'C
D. 38,75'C

JNt\)oA(n O)'.1 @(O<)
oooooooooooooooooo
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Matematika SMP/IVITs

40. f)alam sebuah kantong terdapat 10 buah bola yang diberi nomor i sampai 10. Jika diambil
sebuah bola secara acak, peluang terambilnya boia bernomor bilangan prima ganjil
adalah....

2
A-

10
1B. I

10

^4L.
10
5D. :-

10
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