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Matematika SMP/MTs

I Pak Doni mempunyai lahan yang luasnya 2] ha. Kemudian membeli tanah di sebelahnya'2
:l nu. :iku 4l hu luhun digunakan untuk pefianian dan sisanya untuk peternakan, luas34
lahan peternakan adalah ....

A. ta nu
12

B. tLnu
t2

c. ta rru
12

D. r.11 r,u
12

2. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 24 pekerja.
Sebelum pekerj aan dimulai ditambah 8 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan
pembangunan jembatan tersebut adalah ....

A. 99 hari
B. 108 hari
C. 126hari
D. 129 hari

2

3. Hasil dari t25j adalah....
A.5
B. 25
c. 50
D. 75

4. Hasil dari Jn,"lx adalah ....

A. "ll
B. .,tE

Ic. lJ:s
5
1_

D. lJ:s
7
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5.

6.

7.

9:

maka banyak tiang beton adalah ....

A. 572 batang
B. 520 batang
C. 450 batang
D. 102 balang

10. Perhatikan pernyataan di hawah ini:
(i) 5x' -3xy = x(5x-3Y)
(ii) a'-4:(o -2)\a-21-.... - )
1iii,1 3x'+7x-6 --13x- 2)(x I 3)

Matematika SMP/MTs

Bcntuk -,-- dirasionalkan penyebrnnya adalah ,...
a/5

A.fi
B. .,,5

?--C. :J5
5
,]

D. 1
5

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. 22 bttlan
D. 24 bulan

Suku ke-5 dan suku ke-S dari barisan aritmetika adalah 13 dan22. Suku ke-20 dari barisan

tersebut adalah ....
A. 78
B. 60
c. 58
D. 57

Dari barisan aritrnetika diketahui u: = 18 dan u7 = 38. Jumlah 24 suku perlama adalah ....

A. "186

B. 1.248
c. 1.572
D. 3.144

Seorang kontraktor bangunan berencana membuat ruko dengan menggunakan tiang{iang
beton. Satu ruko memerhrkan 1.2 tiang beton, 2 ruko memerlukan 20 timg beton, 3 ruko

memerlukan 28 tiang beton dan seterusnya. Jika kontraktor bangunan membuat 11 ruko,

8.

Pada pemfaktoran bentuk di atas, yang benar adalah ....

A. (i) dan (iii)
B. (i) dan (ii)
C. (ii) dan (iii) \D. (ii) saia

1'-ZC -2013 /20 1 1
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Matematika SMP/NITs
11. Diketahui persam.um: 5x + 8 :3x + 16, maka nilai x + I1 adalah ....

A. 23
B. 15

c. t4
D. 12

12. Diketahui keliling persegipanjang 64 cm dengan ukuran panjang (3x + 7) cm dan lebar
(2x + 5) cm, maka panjang dan lebar persegipanjang berturut-turut adalah ....

A. 26 cm dan 6 cm
B. 22 cm dan 10 cm
C. 19 cm dan 13 cm
D. 18 cm dan 14 om

13. Diketahui himpunan A = {2.3,5,7,9.111. Banyak himpunan bagian dari A adalah....
4.4
B. t6
c. 24
D. 64

14. Ada 40 pesena yang ikut lomba. Lomba baca puisidiikuri oleh 23 orang.lomba baca puisi
dan menulis cerpen diiklti 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/(r) = 2x - 5. Iikaf (k) = -15, maka nilai k adalah ....
A. -10
B. -5c.5
D. 10

t' ,7,c -2017 t2(t 1 1 "ll.rk(iptJfd,lJPLr..rrPtrril.ri,rnlcndi!lih.ln-8.\tllBn\(;-l(l \lDIKBl I')



DOKUMEN NEGARA
| ililIil til tillltil illlllt tililil lffi ltil

Matematika SMP/MTs
16. Grafik fungsi dariflx):6 - 2x dengan xeR adalah....

A- Y

C.

17. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang trelalui litik A (2,-2) dan B (-4,1)
adalah..-.

A' | =2x -6
-1ts. v=-x-6')

c. ,=ll,*o'2
D Y = -2x+6

D.
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Matematika SMP/NITs

19.

18. Diketahui titik P(1,5), Q(-2,-1) dan R(3,a). Jika titik P, Q dan R terletak pada satu garis
lurus, maka nilai a adalah ....

A. -9
B. -8c.8
D.9

Penyelesaian dari sistem persamaan 2x-5y = -16 dan

7x-8y adaLah....

A. -37
B. -5c.5
D. 37

5x +2y = -l I adalah x dany. Nilai

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

A. Rp11.250,00
B. Rp I 0.000.00
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 panjang tali layar dari
layangJayang agar layar tersebut menarik kapal pada

3 buku tulis dan 2 pensil

sudut 45o dan berada pada ketinggian vertikal 150 m,
seperti yang diperlihatkan pada gambar?

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

20.

21.
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22. Perhatikan gambar di bawah ini!

PQRS dan ABCD adalah persegi dan titik
ABCD. Luas daerah yang diarsir adalah ....

)A 1r} CM

B. 49,5 cm2

L. 56,25 cm-
D. 99 cmz

23. Keliling bangun di samping adalah ....
A. 44 cm
B. 48 cm
C. 49 cm
D. 52 cn't

24. Perhatikan gambar!

Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah ....
L)

B.3
c.4
D.5

Ifiililtillil]tilllfltffi fliltilfiil

Matematika SMP/MTs

Q merupakan titik pusat simetri putar persegi

10 crn

4cm

I,-./-i -lil I I lll l.l
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Matematika SMP/MTs

26.

25. Perhatikan gambar!

C

Jika panjang BD - 14 cm dan AD
A. 15 cm
B. 16 cm
C. 17 cm
D. 18 cm

Perhatikan gambar di samping I

Perbandingan yang benar adalah ..
, PO .IT

PT .SR

_RTST
tJ. rP rQ

^rQsrPT TR

_POPTtl - -.SN T,S

a

= 6 cm, panjang sisi BE adalah ....

27 - Sudut A dan sudut B adalah dua sudut yang saling berpelurus. Jika besar Z A = (3x + 12)"

dan besar lB= (2x + 8)' , maka besar lAadalah.,..
11. J1

B. 440

c. 96"
D. 108'

28. Perhatikan gambar segitiga ABC di samping!

Urutan yang benar dalam melukis garis bagi

pada AABC adalah ....

A. (1), (2), (3), (4)
ts. (3),(4),(1),(2)
c. (3), (4), (2), (1)
D. (2), (3), (4), (1)

P-7,( -2013t20t,1 ' I'l.rl, ( il,lJ ni.li t'U..rl P!Iil.liirn l(n.ri.lik.rrr-llAI IIR \\t ' Kl-\IDIKBI It
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29. Sebuah lingkaran yang berpusat di M mempunyai
pusat KML = 120". Panjang busur KL adalah ....

Matematika SMP/MTs
panjang jari-jari 10,5 cm dan besar sudut

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

30. Dua buah lingkaran berj ari-j ari 10 cm dan 5 cm. Panjang garis singgung persekutuan
dalamnya 20 cm. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah ....

A. 15 cm
B. 25 cm
C. 27 cm
D. 35 cm

31, Banyak sisi dan rusuk pada prisma segi-6 adalah ....
A. 6dan8
B. 8 dan l0
C. 8 dan 18

D. 18 dan 8

32, Perhatikan gambarl

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

33. Panjang diagonal alas sebuah prisma yang berbentuk layang-layang adalah 12 cm dan

30 cm. Jika tingginya25 cm, volume prisma adalah ....
A. 1.500 cm3

B. 2.250 cm3

C. 4.500 cm3
D. 9.000 cm3

Luas seluruh permukaan limas persegi dengan

adalah ....
A. 684 cm2

B. 700 cm2

C. 848 cm2
D. 896 cm2

keliling alas 56 cm dan tingginya 24 cm

10

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

34.
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35. Sebuah balon memiliki panjang 51 cm
dan berdiameter 21 cm terbentuk dari
tabung dan setengah bola di kedua

?1
ujungnya. Jika n = a, maka luas

permukaan bulon r.rr.br-l adalah ....
)A. I l./. to cm

B. 9.504 cm2
C. 4.059 cm2

D. 2.6'73 cm2

llllillillil llillilil ilffiil tillililril flil

Matematika SMP/MTs11

36.

31 .

Nilai maternatika sekelompok siswa tercatat sebagai berikut:
8,4,3,9,5, 4, 6, 8, 7, 6,7,9,8, 5. Median.dari dara tersebut adalah ....

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

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

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 menguutkan selnua 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.

Tabel berikut adalah skor hasil tes pegawai di sebuah kantor.

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

A. l0 orang
B. l4 orang
C. 16 orang
D. 22 orang

1'lJnk ('ipra Iadr I'usirr I'(nil.ri.rtl I'cndidil(rn-LlAl.l fRAr.!(;-KI jr'IDIJ(llttD

18.

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

l'}-7(:-201 1,2011
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SMP/IVITs
pukul 13.00

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

sampai pukul 21 .00. Perkiraan suhu pasien pada pukul 18.30 diperkirakan ....

Suhu oC

39

38

37

JO

0

A.
B.

C.
D.

!, i lrloooooo

38,00'c
38,20" C
38,50'C
38,75. C

NJ N)
O, _.1 6(oo r'
bbbbbbooooa<)

40. Dalam sebuah kantong terdapat 10 bola bernomor 1 sampai dengan 10. Jika sebuah bola
diambil secara acak, maka peluang terambil bola bernomor bilangan prima adalah ....

?A_1
t0
4

l0
5c. :_

10
6D. _:_

10
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