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Matematika SMP/MTs

Nama : ..

No Peserta: - OOr{ - ltg - g

= 
l. Tini memiliki persediaan terigu 21 kg, kemudian ia membeli lagi :1 tg. Terigu tersebut

bL

d igunakan unruk membuar tue +] kg. Sisa terigu Tini adalah ...5"
A. r! rn

15

ts. tll tn
t0

c. t1 tn
15

D. t 7- tn
30

2. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung, diperlukat2| orangpekerja selama 45
hari. Karena suatu hal, pembangunan gedung tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari.
Tambahan pekerja yang diperlukan agar selesai tepat waktu adalah ....

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

, D. 24 oratg

?
3. Hasil dari 1253 adalah....

A.5
B. 2s
c. 50
D. 7s

4. Hasil dari ,ffi , Ji adalah ....

A. 2J'
B. 3J'
c. 4a
D. 2NG

5. Bilangan -i jika dirasionalkan penyebutnya adalah ....
{)

A. J5
B. .J3

1_c. lJs
3

D, :J5
5
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6.

Matematika SMP/MTs

7.

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 bulan
D. 24bulan

Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U2 = 6 dan Uz = 3 1. Suku ke-40 adalah ....
A. 206
B. 201
c. 200
D. 196

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

A. 786
B. t.248
c. 1.572
D. 3.144

Dalam sebuah aula terdapat 25 kursi pada baris pertama, 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

11.

Perhatikan pemyataan di bawah ini:... - )(r) )x- - Jxy: x(5x - Jy)
( ii) ,2 - 4: (, -2) (, -2)
liii) 3x' + 7x - 6 -- (3x - 2Xx + 3)

Pada pemfaktoran bentuk di atas, yang benar adalah ....
A. (i) dan (iii)
B. (i) dan (ii)
C. (ii) dan (iii)
D. (ii) saia

lika 2y * 3 - 12 -y, maka nilai y - 2 adalah ....
A.5
B.3
(-)
D. 1

12. Sebuah persegipanjang dengan panjang (5x + 9) cm dan lebar (2x + 5) cm. Bila keliling
persegipanjang tersebut 70 cm, maka panj ang dan lebarnya berturut-turut adalah ....

A. 19 cm dan 16 cm
B. 20 cm dan 15 cm
C.22cmdan13cm
D. 24 cm dan 1l cm

8.

9.

10.
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Matematika SMP/MTs
13. Diketahui P : {0,2, 4}

Banyaknya himpunan bagian dari himpunan p adalah ....
A.3
B.6
c.8

=D.9
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 cirpen
adalah...-

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

15. Diketahui/(x) : -* + 7 cl,an.f(k) = 17, maka nilai k adatah ....
A.5
8.4
c.4
D. -5
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tltatematika SMP/MTs
tepat untukflx) = 5 - 3x, untuk x eReal adalah ....16. Grafik fungsi

A.

C.

D.
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lurus dengan
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Matematika SMP/MTs

garis yang melalui titik A (2,-2) dan B (-4,1)17. Persamaan garis yang tegak
adalah ....

A Y=2x-6
B. u=!r-e"2
C. ,=-1r*6'2
D Y=-2x+6

18. Diketahui titik K (-2, 3), L (1, -3) dan M (4, a) . Jikatitik K, L, dan M terletak pada saru
garis lurus, maka nilai a adaloh ....

A. -7
B. ,8
c. -9
D. _10

19. Diketahui sistem persamaan linear 3.r +y = -10 dan 2x + 3y = -rc. Nilai 3x - 2y adalah ....
A.4
B.2
c. -2D.4

20. Asri membeli 3 buah roti A dan
Barkah juga membeli 1 buah roti
Cantik ingin membeli 4 buah roti
bayar adalah ....

A. Rp28.000,00
B. Rp36.000,00
C. Rp38.000,00
D. Rp62.000,00

I'-Z( -l0 r 3,'2{) l'+

5 buah roti B dengan harga Rp39.000,00. Sedangkan
A dan 1 buah roti B dengan harga Rpl1.000,00. Jika
A dan 2 buah roti B, maka jumlah uang yang harus ia

':tlak ( illra pada PusuL l,cnilaian l>c didiLan-Bn I-ITBAN(l-t(DllDIKBl lt)
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21. Perhatikan gambar kapal layar!
Sembilan puluh lima persen komoditas perdagangan dunia
melalui sarana transpoftasi 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 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. 212 m
C. 285 m
D. 300 m

22. Perhatikan gambar di sampingl
ABCD dan PQRS adalah persegi. P adalah titik
pusat simetri putar persegi ABCD. Luas daerah
yang di arsir adalah ....

A. 8 cm2
B. l6 cm2
C. 18 cm2

D. 25 crn2

23. Perhatikan gambar berikutl

15 cm

Keliling bangun di atas adalah .

A. '15 cm
B. 130 cm
C. 170 cm
D. 180 cm
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Matematika SMP/]VITs

20 cm
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24. P

Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah ,,,.
A,

B,3
c.4
D.5

25. Perhatikan gambar!

10 cm
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Matematika SMPiIVITs
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erhatikan gambar!

-':7| / 
l

''---_l

P

Panjang

B.
C.
D.

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

10 cm
12 cm

l' -7.C -2{} | 3: )t.) | 1
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26. Perhatikan garnbarl

Pernyataan yang benar adalah ....
PO PT OT

R.S 7.' TR
_OTPTPO

rs TQ RS

_ RT Sr .SR

PT TQ PQ
_POTRTS

.SR TQ TP

Besar sudut A : (5y - 16)' dan besar sudut
berpelurus, maka besar sudut A adalah ....

A. 28"
B. 560

c. 1240

D. 140"

Perhatikan lukisan berikut !

M

Urutan cara melukis garis bagi pada gambar
A.4,1,2,3
B. 1,3,2,4
c. 3,1,4,2
D.3,2, 1,4

A KLM yang benar.adalah .:..

Jika panj ang jari-jari lingkaran

10

27.

28.

29. Pada suatu lingkaran, besar sudut pusat AOB = 108o
tersebut 7 cm, maka panjang busur AB adalah ....

A- 132 cm
B. 52,8 cm
C. 26,4 cm
D. 13,2 cm
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Matematika SMP/MTs

B : 2y".Jika sudut A dan sudut B saling
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35, Tempat sampah berbentuk tabung dan tutupnya
berbenluk setengah bola seperti tampak pada gambar.
Luas seiuruh permukaan tempat sampah tersebut
adalah....

A. 1.034 cm2
B. 1.188 cm2
C. L34 2 cmz
D. I .496 cm2

11
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Matematika SMP/MTs

30. 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. 1 5 cr-r-r

B. 17 cm
C. 18 cm
D. 20 cm

3 1. Banyak sisi dan rusuk pada prisma segi6 adalah ....
A. 6dan8
B. 8 dan l0
C. 8 dan 18

D. 18 dan 8

12. Pcrhatikarr rangkaian persegi belikut!

(iii)

Yang merupakan.jaring-j aring kubus adalah ....

A. (l) dan (ll)
B. (ll) dan (lr)
C. (l) dan (lil)
D. (lil) dan (lr)

33. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk layangJayang. Panjang diagonal laying-layang
tersebut 10 cm dan l7 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka volume adalah ....

A. 580 cml
B. 640 crn 

j

C. 680 crnl
I). 700 cnrl

34. Diketahui keiiling alas sebuah limas yang berbentuk persegi adalah 64 cm. 'linggi lirnas
15 cm. I-uas seluruh permukaan limas adalah ....

A. 1.344 cm2
B. 800 cn-r2

C. 736 cmz
)l) 6 /f, cnr-

\tr )(14(r)

27 cm

P-l( -l0l l12it t-l "lirk Cipla pa(la l'us l'cnilIinn Pcndidil(alr-Bn I-11'U?\N(i'Kl,\ll)11<ll( li)
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36. Diketahui data: 5, 9, 7, 6,
A.5
B.6
c. 6,5
D.7

|fiilillilrilillilllililtiltilttilfiil

Matematika SMP/MTs
Median dari data tersebut adalah ....

12

5,6,7,5,8,9,6, 10.

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 732 cm, maka pasti ada
seorang murid perempr.lan 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 sampai
ke yang tertinggi, maka yang di tengih 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 rata-rata, maka banyaknya peserla
yang tidak diterima adalah ....

A. 10 orang
B. 14 orang
C. l6 orang
D. 22 orang

Diagram berikut menunjukkan penyusutan harga
mobil setelah dipakai dalam kurun waktu 5 tahun.
Penyusutan antara tahun 2010 dan 201 1 adalah....

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

38.

39.
Harca (dalam jutaan)

210

205

200

195

'190

185

180

Skor 45 50 55 60 65 70 85 90
Frekuensi 2 4 4 6 6 5 2 I
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kantong terdapat 10 buah bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil
secara acak, peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima ganjil

')Hi1k Clipta pacla Pusat Penilaian Pendi.lik.ln-B/\Ll'l B,,\.!-(i,KL\,tDIl<BtrD

40, Dalam sebuah
sebuah bola
adalah ....

)
A.

l0
lB.-

10
/.

l0
5D-L

10
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