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Matematika SMPMTs

1. Pak Anton memiliki sebidang tanah seluas t I n"ttar, kemudian ia membeli lagi 3 ? hektar.-4)
I

Jika 3; hektar dibangun untuk perkantoran, dan sisanya untuk taman, luas taman adalah ...2-
A. 1A h"kt*

20

B. t t hektar
10

c. ta h"kta,
20

D. t 1 h"ktu,

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

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

Z

3. Hasil d,ari 27 
3 

adalah....
A.J
8.6
c.9
D. 18

4, Hasil dari J+O , 
"6 adalah ....

A. J'
B. 2J'
C. 3J2
D, 4\D

)5. Bilangan f dirasionalkan penyebutnya menjadi ....
\iO

A. -16
l_B' )Jtz
6
1_c. :.le
J

D. 2",16
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Matematika SMP/MTs
6. Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000,00 dengan suku bunga tunggal 9Yo setahun.

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

7 . 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

8. 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. Dalam sebuah aula terdapat 25 kursi pada baris pe{ama, dan setiap baris berikutnya
bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, maka banyak
kursi dalam aula adalah ....

A. 284 kursi
B. 264 kursi
C. 216 kursi
D. 208 kursi

10. Dari hasil pemfaktoran berikut :

(l) l4x2 - 7Y =7 (2x2 + Y)
(2)x'-25=(x-25)(x-1) l

(3) 3x" r 5x - 12: (3x-4 ) (x+3)

Pernyataan yang benar adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (l) dan (3)
D. (1), (2), dan (3)

r1. Jikax adalah penyelesaian dari persamaan -3x + 5 = * -7, maka nilai darix + 8 adalah....
A.3
B.5
c. 11

D. 74

12. Diketahui keliling persegipanjang 94 cm dengan ukuran panjang (5x + 2) cm dan lebar
(2, + 3) cm, maka panjang dan lebar persegipanjang sebenamya berturut-turut adalah ....

A. 24 cm dan23 cm
B.25cmdan22cm
C. 32cm dan 15 cm
D. 36 cm dan 11 cm
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13. Diketahui: A= {5,7, i1, 13, 17, 19}
Banyaknya himpunan bagian dari A adalah ....

A.6
B. t2
c. 36
D. 64

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 fungsi .f (x) = -2x + l. Jika /(f) = I 1, maka nilai t adalah ....

A.9
B.2
c. -2
D. -9

t' -zc:.-2013 /2t) | 1
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DOKUMEN NEGARA

16. Grafik fungsi yang tepat untuklfu):5 -3x, untuk x eReal adalah ....
A

ItilffiililililtilIIffiilIfl lllilllililll

Matematika SMP/MTs

C.

D.

1' -ZC-)-o t3l2o I 4
orl'lak 
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Matematika SMP/MTs

17. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik (-6,0) dan (3,3) adalah....
A' Y=3x-13

IB. v=1x+2
J

^tL. V=--x+ I
J

D' Y=-3x+23

18. Titik R (-3,f) terletak pada garis yang melalui titikS(+,2) aan T (2,-1). Nilai t adalah ....

A. -21
B. -19c. -18
D.3

19. Diketahui sistem persamaan 4x+3y =23 dan 5x-7y = -25.Nilai -3x + 6y adalah....
A. -24
B. -3c. 24
D. 36

20. Harga 3 kg mangga dan 4 kg jeruk Rp81.000,00, sedangkan harga 2 kg mangga dan 6 kg
jeruk Rp104.000,00. Harga 5 kg mangga dan 5 kgjeruk adalah ....

A. Rp35.000,00
B. Rp75.000,00
C. Rp110.000,00
D. Rp220.000,00

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. Scbagian 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 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. 175 m
B. 212m
C. 285 m
D. 300 m
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DOKUMEN NEGARA

22. Perhatikan gambar berikut ini!
ABCD dan KLMN adalah persegi dan titik A
merupakan titik pusat simetri putar persegi
KLMN. Luas daerah yang diarsir adalah ....

A. 4 cm2

B. 8 cm2
(-. 9 cm'
D. 14 cm2

23. Perhatikan gambar berikut!

15 cm

Keliling bangun di atas adalah .

A. 75 cm
B. 130 cm
C. 170 cm
D. 180 cm

24. Perhatikan gambar!

u

ilililil il ililIilt ililililil ilil ilil fiil

Matematika SMP/MTs

AB
Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen adalah ....

A.4
B.3
c.2
D. 1

25. Perhatikan gambar di samping!
Panjang EC adalah ....

A. 5cm
B. 6cm
C. 7cm
D. 8cm

P -ZC-2013 /20 I 4
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DOKUMEN NECAM

26. Perhatikan gambar di samping!
Perbandingan sisi-sisi yang benar adalah ....

AC AB

CE DE
_DEBCll_

(1

AB CD
AC -ABCD CE
CE AC

DE BC

Jumlah I A dan ZB adalah 90o.

maka besar sudut ZA adalah ....

A. 350

B. 500

c. 550

D. 70"

ilililtiltil lililtillililllil lllil llilllil

Matematika SMP/-IVITs

Jika besar. atr = (Jx + 5)o dan besar afi = Qx +15)" ,

D.

27.

28. Perhatikan gambar

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

Jika panjang diameter sebuah lingkaran yang berpusat di O = 42 cm, dan besar sudut pusat

POq = 279", maka panj ang busur PQ adalah ....
A. 99 cm
B. l'76 cm
C. 198 cm
D. 396 cm

Diketahui dua lingkaran masing-masing berjari-jari 10 cm dan 5 cm. Jika panjang garis

singgung persekutuan dalamnya 8 cm, maka jarak kedua titik pusat lingkaran itu adalah ....

A. 15 cm
B. 17 cm
C. i8 cm
D. 20 cm

29.

30.
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DOKUMEN NEGARA

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

))
T = 

= 
, maka luas permukaan lampion tersebut adalah ....

A. 253,0 cm2
B. 247,5 cm2

C. 214,5 cr*
D. 209,0 cm2

36. Median dari data: 9, 4, 5, 3, 8, 7, 5, 6, 7, 4, 9, 7 adalah ...'

A. 5,5

8.6
c. 6,5
D.7

ilfiilriltilililililIIililtilflilililflfl

15,5 cm

10

31. Banyaknya rusuk dan sisi prisma segi 8 berturut-turut adalah
A. 24 danll
B. 24 d,an 9
C. 16 dan 10
D. l6 dan 9

32. Perhatikan gambar rangkaian persegi di bawah ini!

Matematika SMP/MTs

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

Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 cm dan 24 cm.

Jika tinggi prisma 20 cm, maka volume prisma adalah ....
A. 8.640 cm3

B. 4.320 cm3

C. 2.160 cm3
D. 1.440 cm3

Keliling alas limas persegi 56 cm dan tingginya24 crn. Luas permukaan limas adalah ...'

A. 896 cm2

B. 986 cm2

C. 1.568 cm2
D. 4.704 cr*

(i)

(iv)

11.

34.

l.----- - -.\v
7cm
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11 Matematika SMP/MTs
37. Ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas. Tinggi tata-rata mereka adalah 130 cnr.

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 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 sampri

ke yang tertinggi, maka yang di tengah pasti mempunl,ai tinggi 130 cm.
D. Setengah dari perempuan di kelas pasti di barvah 130 cm dan setengahnl.a lagi

pasti di atas 130 cm.

38. Tabel berikut adalah nilai IPA di suatu kelas.

Nilai 4 5 6 7 I 9
Frekuensi 1 2 7 12 6 2

Bila syarat mengikuti pengayaan adalah yang memiliki nilai lebih dari rata-rata. maka
banyaknya peserta didik yang boleh mengikuti pengayaan adalah .,..

A. 25 orang
B. 20 orang
C. 12 orang
D. 8 orang

Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 - 2005 (dalam ton).39.

.50
o
Eao
'= J/o^^o- ou

!

E,O
0

Kenaikan
A.
B.
C.
D.

produksi ikan terbesar terjadi pada tahun ....
2000 -2001
200t - 2002
2002 -2003
2003 -2004
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Matematika SI\{PMTs
40. Dalam sebuah kantong terdapat 8 bola dengan nomor 1 sampai 8. Jika diambil sebuah bola

secara acak, maka peluang terambilnya bola bemomor bilangan prima adalah ....
.2

A.
8
?B. '-
8

^4L.
8

5D.:
8

12
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