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Matematika SMPiIVITs

I . Anita memiliki pira sepanjang I 5 ] m, kemudian ia memberi ragi pita sepanjang 2 ] m,23
Anita menggunakan pita miliknya sepanjang 91 m untuk membuat bunga. panjang pita

+
Anita yang tersisa sekarang adalah ....

A. 81m
12
11]. 8- m
t2
oC. 8am

12
t1

D. 8lm
12

2. Untuk rnenyelesaikan pembangunan sebuah gedung, diperlukan 24 orang pekerja selama 45
hari. Karena suatu hal, pembangunan gedung tersebut harus selesai daiam waktu 30 hari.
Tambahan pekerja yang diperlukan agar selesai tepat waktu adalah ....

A. 6 orang
B. 12 orang
C. 15 orang
D. 24 orang

2

3. l{asil dari 125j adalah....
A.5
B. 25

c. 50
D. 75

4, Hasil dari J48 :.,6 adalah....

A. 2"tD

B. 3a
C. 

"@D' Js4

(
5. Bentuk dari *;, iika dirasionalkan penyebutnya adalah ....

J5
t-

A. v5
5

B. !5
t=

^ {5L.
2

D. 5J5

Nama

No Peserta -00t-123-6
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membentuk barisan aritmatika. Jika
maka panjang besi sebelum dipotong

6.

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. l8 bulan
B. 20 bulan
C. 22bulan
D. 24 bulan

Sr.rku ke-5 dan suku ke-7 dari barisan aritmetika adalah 23 d.an 33. Suku ke-20 dari barisan
tersebut adalah ....

A. 93
B. 98

c. 103

D. r08

Dari barisan aritmetika diketahui u3 : 18 dan u7 - 38. Jumlah 24 suku pertama adalah ....
A. 786
B. 1.248
c. 1.572
D.3.144

9.

8.

7.

t1.

Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian, sehingga
panjang besi terpendek i.2 m dan terpanlang 2,4 m,
adalah ....

A. 7,5 m
B. 8m
c. 8,2 m
D. 9nr

10. Perhatikan penr lhkroran berikur inil
(l) 15x'y -20xy'- 5ry(3.r - 4.1 )

(ii) p' : 16 : lp - 4t (t1 - 4t
\iii) 3a' - 8a-3 : (3a - t) \a + 3)

Penr faktoran yang benar adalah ....
A. (i), (ii)
B. (i), (iii)
c. (ii), ( iii)
D. (l). (il). (ll,)

Diketahui persamaan - 5x +7 =2x +77 , nilai dari x + 8 adalah ....
A. -18
B. -2c.2
D. 18

Diketahui keliling persegipanjang 64 cm dengan ukuran panjang (3"t + 7) cm dan lebai
(2x + 5) cm. maka panjang dan lebar persegipanjang befturut-turut adalah ....

A. 26 cm dan 6 cm
B. 22 cm dan 10 cm
C. 19 crrr dan 13 cm
D. I8 cm dan 14 cm

12.
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Matematika SMP/MTs
13. Banyak himpunan bagian dari himpunan p = {2,3, S, 8, l3 } adalah ....

A.5
B. 10

c. 25
D. 32

14. Ada 40 peserta yang ikut lomba, Lomba haca puisi diikuti oleh 23 orang,lomba baca puisi
d'an menulis cerpen diiktti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti loiba menulis cerpen
adalah....

A. I 2 orang
B. 28 orang
C. 29 orang
D. 35 orang

15. Diketahui rumus fungsi /adalah fix) = B - 2x. tika flk) = -10, maka nilai I yang benar
untuk fungsi tersebut adalah ....

A.9
B. 1

c. *1
D. -9
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16. Grafik fungsi yang tepat untukfx) = 5 * 3x, untuk x e Real adalah ....
A.

I fiiltiltiltfliltilillilfl rilllrfl lil flfl

Matematika SMPi'lVITs

illtrk 
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C.

D.
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tegak lurus dengan
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Matematika SMP/IVITs

yang melalui titik A (2,-2) dan B (-4,1)17. Persamaan garis yang
adalah ....

A Y=2x-6
B. ,=!*-e'2
^lL. Y=--x+b"2

19.

garls

18.

D' Y=-2x+6

Diketahui titik A (1.2), B (2,0) dan c (3,p) te;lerak pada satu garis lurus. Nilaip adalah ....
A. -2
B. -1
C, I

D,:

Diketahui sistem persamaan linier 3x+4y=17 d.an 4x-2y =8. Nilai dari 2"r+31,
adalah ....

B.
C.
D.

A. Rp12.500,00
B. Rp14.000,00
C. Rp I 5.000,00
D. Rp15.500,00

21. Perhatikan gambar kapal layarl
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 berenoana untuk membangun tenaga pendukung
r.nenggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka
adalah dengan memasang layar berupa layangJayang ke
kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi
pemakaian solar serta dampak solar terhadap lingkungan.

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

A. I75 m
B.2l2m
C. 285 m
D. 300 m

l3
t2
10

8

20. Diketahui harga 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil Rp13.000,00, harga 3 buah buku tulis
dan sebuah pensil Rp9.000,00. Harga 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah ....

P-1.('-2t)13)2o11 1rl{ak (lipla iracla l'Usirl Pc iliriiln t,cndidikan-UAl.l l U  ,N(i-KLiN,lDIKBt;D
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22. Perhatikan gambar!

AtsCD dan EFGH adalah persegi, titik B adalah tiiik pusat
yang di arsir adalah ....

A. 32 cm2

B. 24 cm2

C. 16 cm2

D. 12 cm2

23. Perhatikan gambar berikut ini!

24.

25.

25 cm

Keliling bangun tersebut adalah ....
A. 68 cm
B. 85 cm
C. 100 cm
D. 120 cm

Perhatikan gambar jajargenjang di
Banyaknya pasangarr segitigh yang
adalah ....

A.4
B.5
c.6
D.7

Perhatikan gambar di sampingl
Panjang TR adalah ....

A. 2cm
B. 3cm
C. 4cm
D. 6cm

llllilllil 1ilIilil lllllll tilillt tilltil

Matematika SMP/l\{Ts

persegi EFGFI. Luas daerah

samping!
kongruen

9cm S llcm

P-Z(20t3t2t)lt 'iHak Cipta pada l,Lrsril l)cniltriiu Pcndidiktm-BALITB/\NC-Ktit\4DIKBt rD
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Matematika SMPIMTs
26. Perhatikan gambar di samping!

Perbandingan yang benar adalah ....

D,

C.

PQ _ST
PT "t1tRT ,S7'

TP rQ
rQ _sr
PT TR
PQ _Pr
sR r,t

Diketahui besar I A : (4x - t3). dan
berpenyiku, maka besar ZB ad,alah ....

A. 410
n ,.t,10t), .tL

c. 43"
I). 470

/B = (3x + 5)". Jika lA dar, ZB saling

28. Perhatikan garnbarl

Urutan lukisan garis bagi pada A ABC yang benar adalah ...
A. 1,2,3,4
B. 1,4,3,2
c. 1,2,4,3
D. 2,3,4, 1

Diketahui jari-jari sebuah lingkaran yang berpusat di tirik o adalah 14 cm. Jika besar sudut
pusat AOB = 72, maka panjang busur AB adalah....

A. 16,6 cm
B. I6,8 cm
C. 17 ,6 cm
D. I7.8 cm

Diketahui dua lingkaran masing-masing berjari-jari l0 om dan 5 cm. Jika panj ang garis
singgungpersekutuandalamnya8cm,makajarakkeduatitikpusatlingkaranliuaautut....

A. 15 cm
B. 17 cm
C. 18 cra
D. 20 cni

DOKUMEN NEGARA
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B,

27.

29.

30.
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32.

Matematika SMP/MTs
31. Banyak sisi dan rusuk pada prisma segi-6 adalah ....

A. 6dan8
B. 8 dan 10

C. 8 dan 18
D. 18 dan 8

Perhatikan gambar!

(i) (ii) (iii) (iv)

Yang merupakan.jaring-j aring kubus adalah ..,.
A. (i) dan (i i)
B. (i) dan (iii )
C. (i) dan (iv)
D. ( ii) dan (iv)

Sebuah prisma trapesium panjang sisi sejajar befiurr"rt-turut 8 cm dan l2 cm. Jika tinggi
trapesium 5 cm dan tinggi prisma 10 cm, maka volume prisma tersebut adalah ....

A. 700 cm'
B. 640 cm3
C. 600 cm3
D. 500 cm3

Luas permukaan limas persegi dengan tinggi l2 cm dan keliling alasnya 40 cm adalah ....
A. 360 cm2
B. 380 cm2
C. 3 84 cm2
D. 396 cm2

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

))
n - 1' . nraka Iuas permukaan lampion tersebut adalah .,../'

A. 253,0 cm2
B. 247,5 cm2
C. 214,5 cmz
D. 209,0 cm2

7cm

36. Dala nilai matematika pada sekelompok pelajar adalah: g5, 70, 65, 100, 95, 55,45, 90, 60,
55, 90, 85, 70,75, 85,85. Median data tersebut adalah ....

A. 85
B. 80
c. 76,5
D. 75

':l lak {'ipta pacla Ir usirr I)cn i laia t,c'nd idikan-BAJ.t I'BAr,\(j,KlN.l l)tKRt [)

31.

34.

35.

A
15,5 cm
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Matematika SMP/MTs
t1

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

A. Jika ada seorang murid perempuan dengan tinggi 132 cm. maka pasti ada
seorang murid perempuan dengan tinggi 12g cm.

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

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

D. Setengah dari perempuan di kelas pasti di bawah 130 cm dan setengahnya lagi
pasti di atas 130 cm.

Hasil ulangan matematika sekelompok siswa sebagai berikut:

2006 2007 2008 2009 2o1A 2011

38.

Nilai 60 70 75 80 90 100
Frekuensi 3 6 7 8 4 2

Banyaknya siswa yang nilair-rya lebih dari rata-rata adalah ....
. A. 8 orang

B. 14 orang
C. i6 orang
D. 2l orang

39. Diagram di bawah ini menunjukan data (endaraan yang mengisi bahan bakar cri spBU
Angkasa.

Tahun

c129^
E h roD:]c-oo'- ^

ia b
-O(tr-
@4

Kenaikan terbesar untuk jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar adalah ....A. rahun 2005 - 2006
B. tahun 2006 - 2007
C. tahun 2008 ,2009
D. tahun 20 1 0 - 201 I

l'-2.( -1()13,'){)t1 ''I INk ( rpla pitdn l)!\nL l)clr il,rixn i,0nll i(likil -8.^l- I l Ll,\\ (;-l( L \t I) t( 8I I l
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Matematika SMP/IVITs
40. Dalam sebuah kantong terdapat 10 bola bernomor 1 sampai dengan 10. Jika sebuah bola

diambil secara acak, maka peluang terambil bola bemomoi bilangan prima adalah ....

10
/.

10
5c.L

10
A

10
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