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Matematika SMP/MTs

1. Pak Doni mempunyai lahan yang luasnya 2 I ha. Kemudian membeli tanah di sebelahlya
2

-l r3- ha. Jika 4- ha lahan digunakan untuk pertanian dan sisanya untuk petemakan, luas34
lahan peternakan adalah ....

it A. l:ha/ 12
'lB. t- ha
t2
q

c. t: ha
t2
't iD. llha
12

2. Pak Kardi merencanakan memperbaiki rumah oleh 28 pekerja akan selesai selam a 24 hari.
Jika Pak Kardi. menginginkan pekerjaan selesai seiama 16 hafi, barryaknya pekerj a
tambahan yang diperlukan adalah ....

A. 14 orang
B. 16 orang
C. 42 orang
D. 48 orang

3. Hasil dari 64i adalah,...
A. l0
B. 16

c. 32
D. 48

A. s"rE
B. 5J1
C. 6\E
D. 6.11

5. Bilangan { dirasionalkan penyebutnya menjadi ..,.- 
^16A. "16
1_B. ;4tz
o

c. la
J

D 2\G

4. Hasil dari JsC,0 ,G adalah ....
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6.

Matematika SMP/]VITs
Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000,00 dengan suku bunga trnggal 9%o setahun.
Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000,00. Lama menabung adalah ....

A. 18 bulan
B. 20 bulan
C. 22bulan
D. 24 bulan

Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmetika berturut-turut 14 dan 23. Suku ke-30 barisan
tersebut adalah ....

A. 89
B. 87
c. 85
D. 80

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

A. 786
B. 1.248
c. 1.572
D. 3.t44

Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi, baris paling depan terdapat 23 kursi, baris
berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruang sidang
tersebut adalah ....

A.. 555
B, 385
c. 1.110
D. 1.140

Perhatikan pemyataan di bawah ini:
(i) 5x2 -3xy:x(Sx-3y)(ii) o'-4:(a-2)(a-2)
(iii) 3x2 + 7x - 6 = (3x - 2)(x + 3)

Pada pemfaktoran bentuk dibtas, yang benar adalah ....
A. (i) dan (iii)
B. (i) dan (ii)
C. (ii) dan (iii)
D. (ii) saja

7.

9.

8.

10.

11. Jika2y-3: 12 -y,makanilaiy -2 adalah....
A.5
B.3
c.2
D. I
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Matematika SMP/NITs
12. Suatu persegipanjang mempunyai panjang (3x+10) cm dan lebarnya (x+10) cm. Jika

keliling persegipanjang tersebut 144 cm, maka panjang dan lebar persegipanjang adalah ....
A. 37 cm dan 35 cm
B. 39 cm dan 33 cm
C. 42 cm dan 30 cm
D. 49 cm dan23 cm

13. Banyak himpunan bagian dari D = {1,3,5,7,9, l1} adalah ....
A. 12

B. 36
c. 60
D. 64

14. Ada40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisidiikuti oteh zz orang,lomba baca puisi
d'an menulis cerpen diikr;Ji 12 orung. Baayak 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. Jikaf (k) =-15, maka nilai tadalah....
A. -10
B. -5
L. J

D. l0
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Matematika SMP/MTs
16. Grafik f'ngsi dari (x) = -2x, dengan domaih dan kodomainnya bilangan real adalah ....

A.Y

DOKUMEN NEGARA

B.

C.

n
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Matematika SMP/NITs
17. Persamaan garis di bawah yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik p(-3,g) dan

Q(2,5) adalah....
A. 3x-5y-14=0
B. 3x+5y+14=0
C. 5x + 3y - 42:0
D. 5x - 3y - 42:0

18. Sebuah titik P(3,d) terletak pada garis yang melaiui titik e(-2,10) dan R(1,1), jika nilai d
adalah..,.

A. 13

8.7
c. -5
D. -13

19. Diketahui sistem persamaan 4x+3y =23 dan 5x-7y = -25. Nilai -3x+6y adalah....

DOKUMEN NEGAM

A. Rp105.000,00
B. Rp120.000,00
C. Rp125.000,00
D. Rp150.000,00

21. 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 panjang tali layar dari
layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada
sudut 450 dan berada pada ketinggian vertikal 150 m,
seperti yang diperlihatkan pada gambar?

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

i tilillillil llil] tilililIilIil lfl | flil ilil

A. -24
B. -3c. 24
D. 36

20. Karan membeli 3 buah gayung dan 4 buah ember seharga Rp95.000,00, sedangkan Galuh
membeli 5 buah gayung dan 2 buah ember dengan harga Rp65.000,00. Harga 4 buah
gayung dan 5 buah ember adalah ....
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Matematika SMP/NITs
22. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi KLMN!

DC

10 cm

Jika B adalah titik pusat simetri putar persegi KLMN, maka luas daerah yang diarsir adalah

A. 16 cm2
B. 25 cm2

C. 32 cm2
D. 50 cm2

23. Perhatikan gambar di bawah ini!

Keliling bangun tersebut adalah ....
A. 161 cm
B. 152 cm
C. 142 cm
D. 128 cm

Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah ....
11, Z ,

8.3
c.4
D.5
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DOKUMEN NEGARA

25. Perhatikan gambar!
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Matematika SMP/MTs

180'. Jika besx lA=(2x+30)" dan lB: (5x+ l0)o maka

P

Panjang
A.
B.
C.
D.

sisi PT adalah .....
8cm
9cm

10 cm
12 cm

26. Perhatikan gambar!

Pernyataan yang benar adalah ....
-ABAEBEA. CD EC ED
.ABECDED. CD EB AE

^CDCEDEL. AB EB AE
--CDCEBED. AB ED AE

Jumlah I A dan lB adalah
besar ZB adalah....

A. 40.
B. 70"
c. 100.
D. 110"

l> -zc-2013 t20 | 4
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DOKUMEN NEGARA

t0

29.

30.

28. Perhatikan gambar

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

Sebuah lingkaran yang berpusat di M mempunyai panjang jari-jari 10,5
pusat KML = 120'. Panjang busur KL adalah ....

A. 16.5 cm
B. 22 cm
C. 44 cm
D. 1 15,5 cm

Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm,
jari-jari kedua lingkaran tersebut berturut-turut 12 cm dan 6 cm.
lingkaran adalah ....

A. 30cm.
B. 23 cm
C. 18 cm
D. 15 cm

Alas sebuah limas
adalah ....

A. 7 dan 12

B. 12 danT
C. 7 dan 6
D, 72 dan 6

31. berbentuk segi-6. Banyaknya rusuk dan sisi limas berturut-turut

1illilil il tililiii illlilililltililtfl ltil

Matematika SMPIVITs

cm dan besar sudut

sedangkan panjang
Jarak kedua pusat
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DOKUMEN NEGARA

32. Perhatikan gambar rangkaian persegi di bawah ini!
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Matematika SIVIP/MTs11

(iv)(iii)(iD(i)

. 33.

A. 648,24 cm2
B. 658,24 cm2
C. 668,24 cm2
D. 678,24 cmz

36. Perhatikan data berikut:

10 s 6

7
7

5

Gambar di samping menunjukkan sebuah benda yang
dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut.
Luas permukaan benda rersebur adalah .... (r = 3.14)

34.

35.

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

Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan parijang diagonal 1g cm dan 24 cm.
Jika tinggi prisma 20 cm, maka volume prisma adalah ....

A. 8.640 cmr
B. 4.320 cml
C. 2.160 cm3
D. 1.440 cm3

Keliling alas sebuah limas persegi adalah 40 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka luas seluruh
permukaan limas adalah ....

A. 260 cm2
B. 340 cm2
C. 360 cm2
D. 620 cmz

Median dari data di atas adalah ....
A.6
B. 6,5
c.7
D.7,5

18 cm

10 cm

12 cm
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12

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

Matematika SMP/MTs
tata-rata mereka adalah 130 cm.

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 mengururkan semua perempuan tersebut dari yang terpendek 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.

38. Tabel berikut adalah skor hasil tes pegawai di sebuah kantor.

Bila syarat diterima adalah yang memperoleh skor diatas rata-rata, maka banyaknya peserta
yang tidak diterima adalah ....

A. 10 orang
B. 14 orang
C. 16 orang
D. 22 orang

Diagram berikut menunjukkan penyusutan harga
mobil setelah dipakai dalam kurun waktu 5 tahun.
Penyusutan antara tahun 2010 dan 2011 adalah ....

A. Rp2.500.000,00
B. Rp5.000.000,00
C. Rp5.500.000,00
D. Rp7.500.000,00

39.
Harga (dalam jutaan)

214

185

'180

HS H55 rahln

40. Dalam sebuah kantong terdapat delapan bola yang diberi nomor 1 sampai dengan g. Akan
diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya bola bernomor lebih dari 6 adalah ....

)A,A
8

B. I
8

-4C-
8

5D. I
8

Skor 45 50 55 60 65 70 85 90
Frekuensi 2 4 4 6 6 5 2 I
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