
Soal A

l. Skor sementara pertandingan basket yang
digelar antara tirn ,,Semangat" dan tim
"Kompak" adalah 28 poin dan 64 poin.
Beberapa menit kemudian skor tim
"Semangat" bertambah 13 poin, sementara
tim "Kompak" tidak mampu meraih skor
tambahan. Untuk mengalahkan tim
"Semang'at" dengan keunggulan 2 poin,
maka tim "Kompak,, harus mengumpulkan
skor minimal....
A. 25 poin
B. 27 poin
C. 29 poin
D. 3l poin
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3. Skala sebuah peta adalah I : I.SOO.OOO.

Jarak beberapa kota pada peta tersebut
adalah sebagai berikut.
KotaAkekotaB=4cm
KotaAkekotaD=4cm
KotaBkekotaC=8cm
KotaDkeKotaC=6cm
Budi berangkat dari kota A ke kota C
melalui kota B, sedangkan Candra
berangkat dari kota A ke kota C melalui D.
Perbedaan jarak yang ditempuh Budi dan
Candra adalah....
A. 5km
B. lSkm
C. 30 km
D. 45 km

4. Perbandingan jumlah tabungan A dan B
adalah 3 : 4, sedangkan jumlah tabungan A
sama dengan 2 : S dari tabungan C. Jikajumlah tabungan A, B, dan C adalah
RP4.600.000,00, selisih tabungan A dan B
adalah....
A. Rp140.000,00
B. Rp200.000,00
C. Rp230.000,00
D. Rp400.000,00

5. Pak I(arta merencanakan untuk
memperbaiki rumah. Jika dikerjakan oleh
36 orang pekerja, diperkirakan akan selesai
selama 60 hari. Jika pak Karta menginginkan
pekerjaan selesai selama 24 hari,
banyaknya pekerja tambahan yang
diperlukan adalah....
A. 90 orang
B. 66 orang
C. 54 orang
D. 30 orang

6. Empat toko furnitur menjual jenis barang
yang sama dengan potongan harga (diskon)
sebagai berikut.

Dani akan membeli masing-masing sebuah
lemari dan kursi di toko yang sama. Di toko
mana Dani akan memperoleh harga paling
murah?
A. TokoAbadi
B. Toko Bhineka
C. Toko Karya
D. Toko Jaya
Dina menabung di bank sebesar
Rp4.800.000,00. Suku bunga yang diberikan
bank adalah l8% per tahun. Lama Dina
menabung jika setelah beberapa lama
tabungannya menjadi RpS.0gg.000,00
adalah....
A. 3 Bulan
B. 4 Bulan
C. 5 Bulan
D. 6 Bulan i
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10. Perhatikan gambar berikut

(1) (2) (3)

Gambar tersebut menunjukkan hubungan
sebuah segi tertentu dengan banyak
diagonal yang dapat dibuat. Banyak
diagonal yang dapaf dibuat pada segi-I0
adalah....
A. 27

B. 29

c. 3s
D. 44

I l. Jumlah bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 3
antara 90 dan 250 adalah....
A. 4.546
B. 4.s36
c. 4.446
D. 4.436

12. Sebuah kawat dipotong menjadi enam
bagian. Panjang setiap bagian membentuk
barisan geometri. Kawat terpendek
panjangnya 4 cm, sedangkan yang paling
panjang adalah 972 cm. Panjang kawat
sebelum dipotong adalah....
A. 243 cm
B. 570cm
C. 729 cm
D. 1.456 cm

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini.
(r). 3p'-6p = 3p(p - 2)
(ir). 4nz - 9 = (4x + 3) (ax- 3)
(iii). xa*6x+5= (x+5) (x+ l)
(r9. Zxz -x- 6 = (2x - 3) (x + 2)
Pernyataan yang benar adalah....
A. (i) dan (ii)
B. (i) dan (iii)
c. (ii) dan (iii)
D. (iii) dan (iv)

14. Jika a adalah penyelesaian dari persamaan
2(5x - 6) = 3(4x - 5) - 3, nilai dari a - 3
adalah....
A'.0
B. I
c.2
D.3

15. Sebuah taman bunga berbentuk persegi
panjang dengan ukuran panjang (Zx - 4)
meter dan ukuran lebar (4x - l) meter. Jika
keliling taman tidak kurang dari ?8 meter,
maka panjang taman bunga (p) tersebut....
A. p>24
B. p> 24

C. p> 15

D. P> t5

16. Diketahui himpunan e={90'} nanyat

himpunan bagian dari faktor prima
himpunan A adalah. . ..

4.8
B. t6
c. 32
D. 64

17. Sebanyak 80 pembaca majalah memberikan
survei tentang hal yang lebih disukai untuk
dibaca. Sebanyak l0 orang menyukai
hiburan dan olahraga, sedangkan 18 orang
tidak menyukai keduanya. Banyak pembaca
yang menyukai majalah olahraga sama
dengan dua kali banyak pembaca yang
menyukai majalah hiburan. Banyak
pembaca yang meanyukai majalah hiburan
adalah....
A. l6 orang
B. 20 orang
C, 24 orang
D. 28 orang

18. Perhatikan diagram panah berikut.

Relasi fungsi dariA ke B adalah....
A. f(x) = 312* * r,
B. f(x) = 312* * ,,
C' f(x) = 213* * ,,
D. f(x) - 2(3x + 5)

19. Diketahui rumus fungsi f(x) = 3* + 4. Jikaf(2a
- 5) = 7, nilai a adalah....
A. 18

B. t2
c.6
D.3

20. Persamaan garis di bawah ini yang melalui
titik (5, -4) dengan gradien tidak tlrdefinisi
adalah....
A. x=-5
B' Y=-4
c' Y=4
D. x=5

21. Perhatikan gambar berikut. Jika garis lurus
b tegak lurus garis a dan garis b melalui
titik P(5, 8), persamaan
A. 2x-3y - 14 = 0
B. 2x-3y + 14 = 0
C. 2x-3y-l=0
D. 2x-3y+ I =0
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22. Sebuah tempat parkir dapat menampung
sepeda motor dan mobil sebanyak 96 unit.

Jika jumlah roda seluruhnya 256 buah,
pernyataan berikut yang benar adalah....
A. banyak mobil43 unit
B. banyak sepeda motor 32 unit.
C. selisih banyak sepeda motor dan mobil

32 unit.
D. selisih banyak sepeda motor dan mobil

l6 unit.
23. Penyelesaian system persamaan

lz s_,
t;-i-'
l9* I =,[x v
adalah x = p dan y = q. Hasil 4p - 2q= ....
A. -7

B. -6

c.8
D.9

24. Perhatikan gambar berikut. Garis p // q,
garis m memotong garis p dan q di titik A

dan B. Jika /A, = (Ox + l5)o a"r,

ZBr=(Zx+95)o,besar adalah...
p

27. Andi dan Budi petugas PIJ.I yang sedang
bertugas memperbaiki kabel pada tiang
listrik yang sama. Andi menggunakan
tangga yang panjangnya 13 meter dan Budi
menggunakan tangga yang panjangnya 20
meter seperti pada gambar berikut.

20

t2

Jika tinggi tiang listrik tersebut adalah 12

meter, jarak antara kaki tangga Arrdi dan
Budi adalah....
A. 5m
B. 8m
C. l0m
D. llm

28. Perhatikan gambarlTitik P adalah pusat
lingkaran. Diketahui ZAEB + ZADB + ZACB

= 2280.Besar IAPB adalah...
A. 228
B. 152"

c. 1090

D. 76"

29. Sebuah kolam berbentuk juring lingkaran
dengan sudut pusat 72" dan panjang jari-jari
l0 m. Jika kolam dipasang pagar kawat 3
kali putaran, panjang kawat minimal yang
diperlukan adalah... (n = 3,14)
A. 97,68 m
B. 47,68 m
C. 38,84 m
D. 37, 6g m

30. Perhatikan gambar berikut.

30 cm

35 cm
Kubus tlnrn

cm

35 cm

30 cm

m

A.
B.
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D.

1350

I250

105"
B

25. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah
yang diarsi adalah o

A. 135 cma

B. I l0 cma

C. 85 cma

D. 75 cmz

(m

am

A l0(m B

26. Perhatikan gambar di bawah.Keliling
bangun di atas adalah....
A. 44 cm
B. 48cm
C. 49 cm
D. 52 cm

30 cm

4 cr-n

Eftrru
persegi

Ep'm
Segitiga sama sisi

Andi mempunyai kawat sepanjang 13 meter.

Jika Andi akan membuat keempat kerangka
bangun tersebut, sisa kawat yang dimiliki
Andi adalah....
A. 20 cm
B. l5 cm
C. l0 cm
D. 5cm



3l. Gambar berikut adalah prisma dengan
ABFE berbentuk trapesium.

lu
l0 ca
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Luas permukaan prisma adalah....
A. 101.600 cma

B. 107.200 cm'?

C. 168.000 cm'z

D. 236.000 cm'a

32. Sebuah bandul berbentuk kerucut dan
setengah bola seperti tampak pada gambar
di samping. Jika t = 7 cm dan r = 7 cm (ari-
jari kerucul = jari-jari bola), maka volume
benda tersebut adalah ....
A. 716 cmo

B. 1.232 cm
C. 1.078 cma

D. 1.956 cm3

33. Diketahui sebuan t dengan diameter
28 cm dan tinggi 50 cm. Luas seluruh
permukaan tabung tersebut adalah....
A. 2.819 cmz

B. 5.632 cm'8

C. 6.864 cmz

D. 13.728 cm'z

34. Perhatikan gambar berikut! Perbandingan

sisi pada AABC dan AABD yang sebangun
adalah....

A. AD BD AB

37. Warga SMP Nusa Bangsa berjumlah 226

orang yang terdiri dari I kepala sekolah, 3

wakil kepala sekolah, 6 staf tata usaha, 2
pustakawan, 2 petugas klinik sekolah, 6

petugas kebersihan, 5 petugas keamanan,
2l guru, dan siswa kelas VII - IX yang
disajikan pada diagram gambar batang
berikut.

Banyak siswa kelas IXA adalah....
A. 29 Orang C. 27 Orang
B. 28 Orang D.26 Orang

38. Jumlah siswa di suatu kelas ada 40 orang.

Jika rata-rata tinggi siswa laki-laki l0 cm,
rata-rata tinggi siswa perempuan 156 cm,
dan rata-rata tinggi seluruh siswa 158,8,
banyak siswa perempuan adalah....
A. 9 orang C. 15 orang
B. 12 orang d.l8 orang

39. Sepasang suami istri berkeinginan
mempunyai 3 anak. Peluang mendapatkan 2
anak laki-laki dan I anak perelnpuan
adalah....

40. Dalam kantong berisi 5 jenis permen
berbeda rasa yang disajikan seperti pada
table berikut.

Jika dari kantong tersebut diambil sebuah
permen secara acak, peluang yang terambil
permen rasa jeruk adalah....
4.3c.7
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35. Sebuah foto yang ukuran alasnya 40 cm dan

tinggi 60 cm, dipasang pada sebuah karton
sehingga lebar karton di sebelah kiri, kanan
dan atas foto 5 cm. Jika foto dan karton
sebangun, maka luas bagian karton yang
dapat dipakai untuk menulis nama di bawah
karton adalah
A. 45 cm2

B. 300 cm2

C. 400 cm'z

D. 500 cm'z

36. Diketahui AASC dan APQR kongruen. Jika
besar sudut A = 75o, sudut C = 40o, dan
sudut Q = 65o, pasangan sisi yang sama
panjang adalah....
A. AB=PQ
B. AC=QR
C. BC=PR
D. AB=PR

D
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Permen rasa Kopi Susu Anqqur Mangga Jeruk
Banyak permen t2 8 l0 5 15

I5
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