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Matematika SMP/MTs

No Peserta :

l. Seorang ibu masih memiliki stok 2l kg beras, untuk persediaan ia membeli lagi 51 kg3 " '' -4"-
beras. Setelah dimasak 11 kg, persediaan beras ibu tinggal ...

2

A. o1 tnt2"
B. el rn4"
c. o1 tn2"
D. o1 rn4"

2. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buah buku dengaa tebal buku 8 milimeter.
Banyaknya buku yang dapat ditaruh di lemari tersebut jika tiap buku tebalnya 24 milimeter
adalah....

A. 108 buah
B.24btah
C. 12 buah
D. 10 buah

3

3. Hasil dari 41 adalah....

A. 1
3

s. 1
,)

c.2
D.8

4. I{asil dari Jn,Ji adalah....

A. ,Z
B. 2J'
C.3J'
D. 4",1,
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Matematika SMP/MTs

Bentuk ] dirasionalkan penyebutnya adalah ....
V5

A. JTs

8."5
C. :JS

5

1D. :_

Kakak menabung di bank sebesar Rp800.000,00 dengan suku brurga tunggal 9% setahun.
Tabungan kakak saat diambil sebesar Rp920.000,00. Lama menabung adalah ....

A. 1 8 bulan
B. 20 bulan
C. 22bu]an
D. 24 bulan

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

A. 8S

B. 87
c. 85

D. 80

Dari barisan aritmetika diketahui u3 = 18 dan u7 = 38. Jumlah 24 suku pertama adalah ....
A. '/86

B. t.248
c. 1.572
D.3.144

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

Perhatikan pernyataan di bawah ini:
(i) 2a2 - 3ob : a(2a - 3b)
(ii) x'z-9:(x-3)(x-3)
(iii) 2:r'? + 2x - 12 : (2x - 4) (x + 3)

Dari pemfaktoran bentuk di atas yang benar adalah ....
A. (i) dan (ii)
B. (ii) dan (iii)
C. (i) dan (iii)
D. (iii) saja

8.

6,

7.

9.

10.
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Matematika SMP/MTs
I l. Jikax adalah penyelesaian dari persamaan -3x + 5 =r- 7, maka nilai dari x + g adalal ....A.3

ts.5
c. ll
D. t4

12. Diketahui keliling persegi panjang 64 cm dengan ukuran paqjang (3x + 7) cm dan lebar
(2x + 5) cm, maka paajang 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 cm

13. Banyak himpunan bagian dari himpunan f = 1,2,1,5, 8, 13) adalah ....
A.5
.B. l0
c. 2s
D. 32

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. suatu fi-urgsi/di definisikan dengan fix) : 3x + 5. liuiJ@l: -7, maka nilai a adalah ....
/1. -J
8.4
c.3
D.4
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Matematika SMP/MTs
16. Grafik fungsifx) = 2x + 2, dengan xeR adalah....

Y

17. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik (2,5) dan (-1,-4) adalah ....

A'Y=-3x+14
IB. y=--x+ 6'3

t-C. v::x'l 4
J

.D. y:3x - 4

Titik R (- 3, f ) terletak pada garis yang melalui titik s (4,7) dan f (2,-f). Nilai I adalah ....

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

19. Penyelesaian dari sistem persamaan 2x-5y = -16 dan 5x+2y = -1 l adalah x dany. Nilai
7x-8y adalah.,..

A. *)t
B. -5c.5
D. 37

18.

qHak 
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Matematika SMP/MTs
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. Haiga 4 buah
gayung dal 5 buah ember Adalah ....

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

Perhatikan gambar kapal layar!

20.

21.
Sembilan puluh lima persen komoditas perdagangan <lunia
melalui sarana transportasi laut, dengan menggunakan sekitar
50.000 kapal tanker, kapalJ<apal pengirirn, dan pengangkut
barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini. menggunJkan
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 menguiangi
pemakaian solar serta dampak solar terhadap lingkungan.

22.

Dari hal tersebut, berapa kira-kira panj ang tali layar dari
layang-layang agar layar tersebut menaiik kapil pada
sudut 45o dan berada pada ketinggian vertikai 15it m.
sepefii yang diperlihatkan pada gambar?

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

Perhatikan gambarl
ABCD dan VWXY adalah persegi, A adalah titik
pusat simetri putar persegi VWXY. Luas daera.h
yang diarsir adalah ....

A. 64 cm2
B. 36 cm2
C. 25 cm2
D. 20 cm?
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Keliling bangun pada gambar di atas adalah ....
A. 40 cm
B. 26 cm
C. 20 cm
D. 16 cm

24. Perhatikan gambar!

D

AB
Banyak pasangan segitiga yang kongruen

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

Perhatikan gambar di samping!
Panj ang EC adalah ....

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

Perhatikan gambar di samping!
Perbandingan yang benar adalah ....

PO ,Sr

adalah .,..

PT ,SN

RT S7
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Matematika SMP/MTs

25.

26.

R, rP rQ
.- ro .s7'

PT TR

-- P() PT

sR 71t
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27. Diketahui besar I A : (4x - l3). dan Z.B =
berpenyiku, maka besar ZB adalah ....

A. 410

B. 42

c. 43.
D. 47.

(3x + 5)'

Matematika SMP/MTs

likaZ.AdanZBsaling

28. Perhatikan gambar A ABC berikut!
Jika CD merupakan garis bagi Z C, maka urutan
yang benar dalam melukis garis CD adalah .,..

A. 1*2_3_4
B. 2-l-3-4
c. 3 t-2-4
D. 4-1-2-3

31.

Besar sudut pusat AOB pada sebuah lingkaran 60.. Jika panjang jari-jari lingkaran 10 cm,
maka panjang busur AB adalah .... (^, =Z,t+)

A. 10,46 cm
B. 10,-17 cm
C. 52,33 cm
D. 52,34 cm

Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berj ari-j ari 8 cm dan 4 cm. Jika panjang garis
singgung persekutuan dalam kedua lingkaran 16 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran
tersebut adalah ....

A. 20 cm
B. 25 cm
C. 30 cm
D. 36 cm

Banyak rusuk dan sisi prisma segi-9 berturut-turut adalah ....
A. 18dan11
B. l8 dan 10

C. 27 d,an l0
D. 27 dan 1l

29.

30.
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Matematika SMP/IITs
32. Perhatikan gambar rangkaian persegi di bawah ini!

Yang merupakan j aring-j aring kubus adalah ....
A. (i) dan (iv)
B. 1i i; dan (iii)
C. (ii) dan (iv)
D. (iii) dan (iv)

33. Panjang diagonal alas sebuah prisma yang berbentuk layang-layang adalah 12 cm dan
30 cm. Jika tingginya 25 cm. volume prisma adalah ....

A. 1.500 cm'
B. 2.250 cm3
C. 4.500 cmj
D. 9.000 cm3

34' 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 cm2

35, lambar di samping menunjukkan sebuah bencla yang
dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut.
Luas permukaan benda tersebut adalah .... (rc = 3,14)

A. 648,24 cm2
B. 658,24 cm2
C. 668,24 cm2 1o cm
D. 678,24 cm2

12 cm36. Data tinggi badan sekelompok anak adalah sebagai berikut: 16g cm, 1g2 cm, 165 cm, 173
gm, 175 cm, 168 cm, 171 cm, 166 cm, 173 "*, tZS cm, 172 cm, 17l cm dan 170 cm.
Median dari data tersebut adalah ....

A. 171 cm
B. 172 cm
C. 172,5 cm
D. 173 cm
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Matematika SMP/MTs
37. Ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas. Tinggi rata-rata mereka adalal 130 cm.

Bagaimana cara menghitung tinggi rata-rata tersebut?
A. .lika ada seorang murid perempuan dengan tinggi 132 cm, maka pasti ada

seorang murid perempuan dengan tinggi l2g 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 sampai

ke yang tertinggi, rnaka 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 nilai matematika di suatu kelas.
Nilai 3 4 5 6 .7 8 9
Frekuensi 2 3 2 4 4 3 2

Dari _tabel tersebut, yang memperoleh niiai ai bawah rata-ffi diwajibkan mengikuti
remidial. Banyak anak yang mengikuti remidial adalah ....

A.5
8,7
c.9
D. 1t

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

Tahun2001 2002 2003 2oo4 2005

Kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun ....A. 2000_2001
B. 2001 _2002
c. 2002_2003
D. 2003 _2004

40. Dalam_sebuah kantong terdapat 10 bola bernomor I sampai dengan 10. Jika sebuah bola
dia,.rbil secara acak, maka peluang terambil bola bernomoi bilanga=n prima adalah ....

1A.:
10
!L

l0
5c. -:

10

D.6
10
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