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Matematika SMP/MTs

l. Tini memiliki persediaan terigu zl kg, kemudian ia membeli taei gl ke. Terieu tersebut- 6 2-
digunakan untuk membuat kue +] Lg. Sira terigu Tini adalah ...

)
o

A. 13 ks
t5
l,

B. ljj ks
30
nc. l: ke
I5
1D. lks

JU

2' Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 24 pekerja.
sebelum pekerjaan dimulai ditambah 8 orang pekerja. waktu untuk menyeGsaikan
pembangunan j embatan tersebut adalah ....

A. 99 hari
. B. 108 hari

C. 126 hari
D. l29hui

1
3. Hasil dari 814 adalah....

A.9
B. 18

c. 27
D. 54

4. Hasil dari Joo,.\6 adalah....

A. 3.,6

B. 3J'
C. 2J'
D. 2Ji

{'Hi* 
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DOKUMEN NECARA
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5.

Matemati.ka SMPMTs
)

Bentuk f jika penyebutnya dirasionalkan menjadi ....

^t;^ z't J
A.

J
t^liB -'-
'2

t;
^ vJ
L. )

F
D. 

\t4
J

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

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

suku ke-5 dan suku ke-8 dari barisan aritmetika adalah 13 dar 22. Suku ke-20 dari barisan
tersebut adalah ....

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

Dari barisan aritmetika diketahui u3 = 18 dan u7 = 38. Jumlah 24 suku pertama adalah ....
A. 786
B. 1.248
c. r.572
D. J.144

Banyak kursi pada baris pertama sebuah gedung pertunjukan adalah 20 kursi, baris kedua
23 kursi dan seterusnya sehingga banyak kursi baris berikutnya selalu bertambah 3 kursi.
Jika dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi, maka jumlah kursi pada gedung tersebut
adalah....

A. 270 kursi
B. 970 kursi
C. 1.000 kursi
D. 1.003 kursi

7.

6-

9.
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DOKUMEN NEGAM

10.
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Matematika SMP/}ITs

11.

Perhatikan pem],ataan di bawah ini:
O 2a' - 3ab: a(2a - 3b)
(ii) x'-9=(x-3)(.r-3)
(iii) 2x' + 2x - t2 = (2x - +1 1y - 31

Dari pemfaktoran bentuk di atas yang benar adalah ....A. (i) dan (ii)
B. (ii) dan (iii)
C. (i.1 dan (iii)
D. (iii) saja

Jikax adalah penyelesaian dari persamaan -3x + 5 = x -7,maka nilai dari -r + g adalah ....A.3
B.5
c. li
D. 14

12. Sebuah persegipanjang berukuran panjang (5x - l) cm dan lebar (2x + 2) cm. Jika keliling
persegipanjang itt72 cm, maka panj ang dan lebamya adalah ....

A. 12 cm dan 10 cm
B. 16 cm dan 12 cm
C. 20 cm dan 16 cm
D. 24 cm dan 12 cm

13. Banyak himpunan bagian dari himpunan e = {1,2,3,5, g, l3} adalah..,.A.6
B. 12

c. 36
D. 64

14, Ada 40 peserta yang ikut lomba, Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang,lomba baca puisi
dan menulis cerpen diiknti 12 orung. Banyak peserta yang mengikuti loiiba menulis cerpen
adalah ....

A. 12 orang
B. 28 orang
C. 29 orang
D. 35 orang

15. Diketahuiflx) : 1x + 7 d.anflk) :17, maka nilai ,t adalah ..,.
A.5
B.4
c.4
D. *5

{'Htrk Cipta pacla Pus0t Pcnil,riru Pendklikan-BAI-lTBnNC-KEilIDIKBLtDP -ZC-2013 t20 | 4



DOKUMEN NEGARA

Matem
16. Grafik fungsi dari/(r) = 6 - 2x dengan xeR adalah....A.Y

C.

Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik (3,2) dan (-1,4) adalah ....A' Y=2x-l

D.

17.

B' Y = -2x+7

C. .u=!*+2u
"2

D. ,=-!r*4'2

('Hat 
Cipta pacla Pusar Pcnilnian Pen.liclikan-BAt,ITBANC-KEMDiKBLTD
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DOKUMEN NEGARA
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Matematika SMP/MTs
18. niketahui titik A (2,7), B (-3,-3) dan c (3,a). Jika titik A, B dan c terletak pada satu garis

lurus rnaka nilai a adalah ....
A.B
B,9
c. 11

D. 12

19. Diketahui sistem persamaan ;r - 3y - 5 = 0 dan

A, -1
B. 1

c.3
D.4

2x - 5y = 9. Nilai dari 3x + 2y adalah ....

20. Harga 3 kg mangga dan 4 kg jeruk Rp81.000,00, sedangkan harga 2 kg rnangga dan 6 kgjeruk Rp104.000,00. Harga 5 kg mangga dan 5 kg jeruk adalah ....A. Rp35.000,00
B. Rp7s,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. 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 layai berupa layang-layang ke
kapal dan menggunallan 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

1'-l( -10I:l/20I-l "ll,,k t.|,tr |i'11 ['r]r.Il'u.iiiri.rJ'lcr.li,'ik:r.r-R\rllll.\\(;-Kl.\lDlIltll\
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Matematika SMPflVITs
22. Perhatikan gambar!

A adalah titik pusat persegi PeRS. Luas daerah yang diarsir dari gambar disamping adalah ....A. 4 cm'
B. 6 cm2
C. 9 cm2
D. 14 cm2

23. Perhatikan gambar!

DOKUMEN NEGARA

8cm

4cm

1/ Cm

Keliling gambar pada bangun di samping adalah ....
A. 90 cm
B. 86 cm
C. 85 cm
D. 82 cm

24. Perhatikan gambarl

D^

AB
Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah ....

A. 1

8.2
c.3
D,4

P -ZC-2013 /2011

17 cm

oHtrk Cipta pacla Pusat Pcnilaian Pc'ndklikan-8.,\LITBANC-KEMDIKBtJD



DOKUMEN NEGARA

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

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

rffililItililfltilIilililtilililltiltil

Matematika SMP/MTs

besar zQ = (3x - 7)". Jika z P dan z Q

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

.NPKL

C.

PL PK
KP MN
PM NP
]VN LP
KL PM
MN 

-NPKL PL

Diketahui besar .z p = (x + 17)" dan

berpenyiku, maka besar .u Q adalah ....

A. 60.
B. 530

c. 370

D. 200

Perhatikan lukisan berikut!
M

P -ZC-2013 /2r) 11

B.

D.

27.

28.

saling

Urutan cara melukis garis bagi pada gambar A KLM yang benar adalah ....
a l1)1
B. 1,3,2,4
c.3,1,4,2
D.3,2,1,4

29. Pada suatu lingkaran, besar sudut pusat AOB : 108o. Jika panjang jari-jari lingkaran
tersebut 7 cm, maka panj ang busur AB adalah ....

A. 132 cm
B. 52,8 cm
C. 26,4 cm
D. 13,2 cm

oLIak Clipta pacla PLrsrt Pcnilaian Pcndiclikan-Bn LITBn NC-KEi\.lDIKBUD



DOKUMEN NEGARA

Perhatikan rangkaian

Efl.
32.

I llriltil lil ililIIil tfl ilt tillltil ilil |l]
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Matematika SMPiMTs
30. Dua buah lingkaran berjari-jari 10 cm dan 5 cm. panj ang garis singgung persekutuan

dalamnya 20 cm. Jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah ....
A. l5 cm
B. 25 cm
C. 27 cm
D. 35 cm

31. Banyaknya rusuk dan sisi dari limas segi-7 berturut-turut adalah ....
A. 21 d,an9
B. 21 dan 8
C. 14 d,an 9
D. 14 dan 8

persegi berikut!

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

33. Alas sebuah prisma trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajamya masing-
masing I8 cm dan 12 cm, jarak kedua sisi sejajar 10 cm. Jika tinggi prisnia 20 cm, maka
volume prisma tersebut adalah ....

A. 6.000 cml
B. 3.000 cm3
C. 2.000 cm3
D. 1.500 cmr

34. Keliling alas limas persegi 56 cm dan tingginya24 cm. Luas permukaan limas adalah ....A. 896 cm2
B. 986 cm2
C, 1.568 cm2
D. 4.704 cm2

(iii)(ii)

P-2C..1A13t2014 $Hnk 
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DOKUMEN NEGARA

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

22
uJungnya. Jlka rc: 

-. 
maka luas

7
permukaan balon tersebut adalah ....

A. 12.276 cm2

B. 9.504 cm2
C. 4.059 cm2

)D. 2.6 / 1 cm-

L----------- 51 cm

11
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Matematika SMP/MTs

i

36.

37.

Ukurarrsepatusekelompokpelajaradalah:43,40.39.43,42,39,36.37,42.38,37, 11.40.
39, 40, 41,41, 39. Median dari data tersebut adaiah ....

A. 40
B. 39,5
c. 39,3
D. 39

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 arla
seorang murid perempuan dengan tinggi 1 28 cm.

B. Jika 23 orang dari murid perempuan tersebut tingginya masing-masirrg I 30 cnr
dan satu orang tingginya 133 cm, maka satu orang lagi tingginy'a I 27 cnr.

C. Jika Anda mengurutkan semua perempuan tersebut dari 1,ang lerpendek sanipai
ke yang tertinggi, maka yang di tengah pasti memprinyai tinggi 130 cm.

D. Setengah dari perempuan di kelas pasti di barvah 130 cm dan sctengahn.y-a lagi
pasti di atas 130 cm.

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 nilai di barvah rata-rata dirvajibkan rnengikuti
remidial. Banyak anak yang mengikuti remidial adalah ....

A.5
B. '.7

c.9
D. 11

38.

P -7.('.-2tt t 3 /24I ,l
(l-lak 
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Matematika SMP/MTs
39. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 - 2005 (daram ton).

Tahun2000 2001 2oo2 2oo3 2oo4 2o0s

Kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun ....
A.2000_2001
B. 2001 _2002
c.2002_2003
D. 2003 -2004

40. Dalam sebuah kantong terdapat 9 bola bemomor I sampai dengan 9. Jika diambil sebuah
bola secara acak, maka peluang terambil bola bernomor ganjil adalah ....

5A. I
9
l

9

9

D.?
9

"50(5

f;an
'tr J/o^^(I JU

220oo
o- lu

0

--------i--___
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