
NASKAH SOAL

OLIMPIADE SAINS NASIONAL GURU

TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

BIDANG MATEMATIKA SMP

SERI A

WAKTU 150 MENIT

PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2014

4.WW



,l
ir

SELEKSI OLTMPIADE SAINS NASION^A.L

GURU MATBMATIKA SMP TINGI(AT PROVINSI

TAHUN 2OT4

Petunjuk pengerjaan soal

l. Soal terdiri atas 25 soal.

2. Bobot nilai setiap soal adalah sama.

3. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan kedua bagian soal itu adalah 150 menit.

4, Tuliskan nama dan asal sekolah pada lembarjawaban.

5. Tuliskan jawab*n haaya dari soal atau portanyaan yang diberikan.

6. Selama mengeEJakan soal tidak diperkenankan bekerja sama dan juga tidak menggunakan

buku, catataq atau elat bantu hitung serta alat komunikasi (HP).

7. Jawaban tidak diperkenankan menggunakan pensil.

8. Selamat bekerja.
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SERI A

Petunjuk soal nomor I - 8:

Jawablah dengan singkat dan jelas pada tempat yang disediakan pada lembar jawaban

l. Tujuan Pembelajaran: Siswa dapat menunjukkan sifot segi empat talibusur. Tentukan

bekal ajar awal peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

Tujuan pembelajaran: Sl'swa dapat menjelaskan rumus untuk menghitung luas selimut

kerucut. Tentukan lintasan belajar agar tujuan pembelajaran tercapai.

Disajikan gambar segitiga dengan sisi 3,4, 5 satuan segitiga dengan sisi 6, 6, 6 satuan dan

segitiga dengan sisi 6, 6, 4 satuan. Topik Luas Segitiga. Seperti tampak pada gambar

berikut. Pertanyaan lanjutan apa yang muncul dari siswa setelah mempelajari fakta

tersebut.

LUAS SEGITIGA
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Tulis lintasan belajar dengan pendekatan saintifik untuk menentukan jarak dua garis

sejajar, *+bl = p dan c"r+dy = q.

Konsep kunci apa yang harus dijelaskan guru agar siswa dapat memecahkan soal berikut:

Diketahui segitiga l^BC siku-siku di C dengan panjang AC : 4 dm dan panjang BC : 3

dm. Titik P pada lB sedemikian hingga CP tegak lurus lB. Tentukan perbandingan AP :

PB.

6. Tuliskan kegiatan yang direncanakan dalam mengajarkan kesebangunan dua segitiga

sama kaki, agar guru dapat mengamati sikap menghargai.

nw^tr
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7. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 4x+3y = l0 dan berjarak 2 satuan

terhadap garis tersebut.ldentifikasi kemampuan-kemampuan sebagai kriteria penskoran

tes uraian dalam menilai indikator hasil belajar.

8. Tujuan pembelajaran: Siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat x2 + px +

{ = 0 dengan mencari dua bilangan a dan 6 sehingga a+b -- p dan ab : q.Prediksi

kesulitan yang dihadapi siswa untuk mencapaitujuan pembelajaran tersebut.

Petunjuk soal nomor 9 - 25;

Jawablah dengan menuliskan HANYA jawaban akhir pada lembar jawaban

9. Suatu survey kegemaran olah raga terhadap 100 orang siswa SMP memberikan hasil

berikut. Terdapat 56 orang gemar berenang serta 74 gemar bulu tangkis. Berapa jumlah

terbanyak yag mungkin dari siswa yang gemar kedua cabang olah raga tersebut?

10. Tujuh tahun lalu perbandingan umur Doni dan Dona adalah2:1. Tahun ini perbandingan

urnur mereka adalah 5:3. Berapa perbandingan umur mereka tujuh tahun yang akan

datang?

I1. Pada suatu kompetisi sepakbola antar sekolah berlaku aturan penilaian bagi masing-

masing tim sekolah sebagai berikut: jika menang mendapatkan nilai 5, jika kalah

mendapat nilai -2, serta pertandingan seri (draw) mendapatkan nilai 0. Setiap tim

mendapatkan giliran 20 kali bertanding. Diketahui tim Sekolah Harapan tidak pernah

mendapatkan hasil seri dan ternyata hanya mendapat nilai 58, berapa banyak

peftandingan yang berhasil dimenangkan oleh tim Sekolah Harapan?

12. Agus dilahirkan pada tanggal 17 Agustus beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu di

bulan Agustus terdapat 4 hari Jum'at dan 5 hari Sabtu. Hari apakah kelahiran Agus?

13. Tentukan semua nilai yang mungkin bagi x bilangan real yang memenuhi persamaan

berikut

2x+3x_4x+6x_g*=,J,.
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14. persegi ABCD, busur lingkaran berpusat di B dan D digambarkan dari titik A

c. Garis diagonal .BD memotong kedua busur di titik xdan r. Jika xy: 12-6"12

cm, maka luas persegi ABCD adalah ... cm2.

Suatu tim perwakilan sekolah terdiri dari 3 siswa dipilih secara acak dari 5 siswa laki-

laki dan 5 siswa perempuan. Peluang bahwa tim tersebut terdiri dari paling tidak 2 siswa

perempuan adalah ...

Sebuah fungsi / terdefinisi pada himpunan bilangan asli dan memiliki sifat sebagai

berikut:

15.

r6.

f(1)=2'

Tentukan nilai/(10).

f (x) -[ '0, 
(i). n

(f(r-L)-1.0x+T
, x genap

,x ganjil. -

17. Diketahui rangkaian persegi yang disusun secara berkesinambungan dan membentuk

sudut-sudut sebagaimana pada gambar berikut. Tentukan nilai sudut yang ditandai

dengan hurufx.
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18.

19.

Sebuah barisan bilangan disusun sebagai berikut. Tiga bilangan pertama anggota barisan

adalah l, 9 dan 8. Bilangan keempat adalah sisa darijumlah ketiga bilangan tersebut jika

dibagi 3. Bilangan kelima adalah sisa darijumlah bilangan kedua, ketiga dan keempat

jika dibagi 3. Jika pola tersebut terus dilanjutkan, maka bilanganke-2014 adalah ...

Selesaikan

2071. x 20L4

20. Sebuah kerucut dibuat dari bagian juring lingkaran yang ditandai pada gambar berikut.

Volume kerucut tersebut adalah ... 
"*3. 

Catatan: Bilangan akar dan konstanta z tidak

perlu dihitung sebagai bilangan decimal atau pecahan.

21. Setiap kartu ATM diketahui memiliki kode rahasia (PIN) yang terdiri dari 4 digit angka.

Sebuah bank mensyaratkan kode rahasia terdiri dari angka tak nol yang tidak harus

saling berbeda, tetapi angka penyusun tersebut harus berjumlah 10. Ada berapa banyak

kode rahasia berbeda yang memenuhi syarat tersebut?

22. Tentukan semua bilangan nyata x yang memenuhi kesamaan berikut.

..lr+Jz*-t +Jr- 11fi-1 =t

23. Lima orang finalis oSN Guru (sebut bernama A, B, c, D, dan E) mendapatkan skor

masing-masing di atas 9l dari maksimum nilai 100. Diketahui bahwa rata-ruta skor A, B,

dan C adalah 95, sedangkan rata-rata skor B, C, D adalah 94. Diketahui pula bahwa A

mendapatkan nilai terbaik, serta E dengan skor 96 menempati urutan kedua terbaik. Jika

ada dua orang diketahui mendapatkan nilai sama, yaitu B dan D, maka tentukan nilai

yang diperoleh C.

l2cm'r,oo
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24. Diketahui lingkaran berpusat di O seperti gambar berikut:

Diketahui panjang CD sama dengan jari-ja.ri lingkaran dan Z oCA : 30o. Tentukan

perbandingan luas lingkaran dengan luas segitiga AOC.

Alamat rumah di Jalan Bahagia semula tidak memiliki nomor, sehingga Pak Pos sering

kesulitan untuk mengantarkan surat. Oleh karena itu disepakati untuk menomori rumah-

rumah di sana dengan cara sebagai berikut. Salah satu sisi dinomori dengan nomor ganjil

berurutan dimulai dengan 3, sedangkan sisi seberangnya adalah genap berurutan dimulai

dari 2. Pada deretan rumah bernomor genap, ternyata masih terdapat beberapa kapling

kosong. Pada waktu pengurus RT setempat memesan nomor-nomor rumah tersebut,

diketahui biaya pembuatan setiap digit adalah Rp 5.000,00 dengan total biaya yang harus

dikeluarkan adalah Rp 425.000,00. Biaya pembuatan seluruh nomor rumah sisi genap

adalah Rp 55.000,00 lebih murah dibanding sisi ganjil, karena kapling yang masih

kosong belum dibuatkan nomor rumah. Apabila kapling kosong nanti sudah dibangun

rumah, maka banyaknya rumah di sisi genap dan ganjil adalah sama. Berapakah

banyaknya kapling kosong di Jalan Bahagia?
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