
Soal B

3.

Skor sementara pertandingan basket yang
digelar antara tim "Singa" dan tim "Harimau"
adalah 73 poin dan 63 poin. Beberapa menit
kemudian skor tim "Singa" bertambah 14

poin, sementara tim "Harimau" tidak mampu
meraih skor tambahan. Untuk mengalahkan
tim "Singa" dengan keunggulan 4 poin, maka
tim "Harimau" harus mengumpulkan skor
minimal....
A. 28 poin
B. 26 poin
C. 24 poin
D. 22poin

3l
2. Hasil dari 5 2 adalah...

3l-+-52

6. Di suatu kota ada empat toko sepatu yang
menjual jenis barang yang sama. Daftar harga
dan diskon seperti pada table berikut.

Pak Agus membeli sepasang sepatu dan
sepasang sandal di toko yang sama. Di toko
manakah Pak Agus memperoleh harga yang
paling murah?
A. TokoAbadi
B. TokoBhineka
C. Toko Karya
D. Toko Jaya

7. Rudi menabung di bank sebesar
Rp1.400.000,00. Bank memberi suku bunga
tunggal sebesar 15oZ setahun. Saat diambil
tabungan Rudi sebesar Rp1.522.500,00, maka
lama Rudi menabung adalah....
A. 6 bulan
B. 7 bulan
C. 8 bulan
D. 9 bulan

IA.
l0

B. I
ll

c. l0
D. ll
Dua orang berangkat dari kota P ke kota Q
melalui jalan yang berbeda. Orang pertama
melalui kota A dan orang kedua melalui kota
B. Pada sebuah peta dengan Skala I :

1.250.000, dapat diketahui informasi jarak:
KotaPkekotaA=8cm
KotaPkekotaB=9cm
KotaAke kota Q = 16 cm
Kota B ke Kota Q = l7 cm
Selisih jarak tempuh orang pertama dan
orang kedua adalah....
A. 50 km
B. 35km
C. 25 km
D. 2,5 km
Perbandingan jumlah uang Anto dan Bani
adalah 4 : 3, sedangkan perbandingan jumlah
uang Bani dan cantika adalah 6 : 5. Jika
Jumlah uang mereka seluruhnya Rp
3.800.000,00, selisih uang Anto dan Cantika
adalah...
A. Rp200.000,00
B. Rp300.000,00
C. Rp400.000,00
D. Rp600.000,00

Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh l5
pekerja dalam waktu l2 minggu. Jika
pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu,
banyak pekerja yang harus ditambah
adalah....
A. 3 orang
B. 5 orang
C. 4 orang
D. 20 orang

c.
8

D. -8

9. Bentuk sederhana

adalah....

8. Hasil dari
[,-*)

-3
4

adalah

4.8
B. I
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dari

10. Gambar berikut adalah pola segitiga yang
disusun dari batang korek api.

sJB +zJso-----__.--.-_
4lt8 -2,132

A.

B.

C.
D.

4 sJz
4Jz
4

5

5 A
(l) (2) (3)

Banyak batang korek api yang diperlukan
untuk membuat pola ke-10 adalah....
A. t80
B. 165

c. t56
D. 150

Sepatu Rp300.000,00 zOYo 25Yo l50A 30%
Sandal Rp200.000,00 30y" 25Yo 350A zOYo

I



11. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4

antara 250 dan 500 adalah....
A. 7.896

B. 7.872
c. 7.812
D. 7.tZO

12. Diketahui amuba membelah diri menjadi
duasetiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50
amuba,maka banyak amuba setelah 3 jam

adalah....
A. 400

B. 800

c. r.600
D. 3.200

13. Perhatikan bentuk aljabar berikut.
(r). 9x'a- 25 = (3x- S)'?

(ir). Zxa+ llx- 6-(7x-3)(x+2)
(iii). xa * x - 12 = (x + 2)(x - 6)

(rv). *-7x+ 12= (x-a)(x-3)
Pernyataan yang benar adalah....
A. dan (ii)
B. dan (iii)
C. dan (iii)
D. dan (iv)

14. Jika n merupakan penyelesaian -2(3x - 3) + 6
= 3(2x - 3) - 3, maka nilai dari lOn - 13

adalah....
4.7
8.3
c. -3
D. -7

15. Sebuah taman bunga berbentuk persegi
panjang dengan ukuran panjang (9x - 2)

meter dan ukuran lebarnya (3x + 20) meter.

Jika keliling taman tidak lebih dari 228 meter,
panjang taman (p) tersebut adalah....
A. p>70
B. pS44
C. pS70
D. p>44

16. Diketahui himpunan L, = {x 12 < x S 12, x e
bilangan genap). Banyak nhimpunan bagian
dari himpunan L, yang mempunyai 3 anggota
adalah....
4.4
B. l0
c. 20

D. 35

17. Data 60 balita di sebuah posyandu adalah
sebagai berikut. Sebanyak 12 balita pernah
diberi vaksin imunisasi campak dan polio dan
6 balita belum pernah diberi keduanya. Jika
banyak balita yang pernah diberi vaksin
campak 2 kali lipat vaksin polio, banyaknya
balita yang pernah diberi vaksin campak
adalah....
A. 22 baUta
B. 30 balita
C. 32 balita
D. 44 balita

18. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi

fungsi dari A ke B adalah. . ..

A. F(x) = 3(2x + 9)

B. F(x) = 3(x - 5)

C. F(x) = 2(-x + 8)
D. F(x) = 2(3x-2)

19. Diketahui rumus fungsi f(x) = 4 - 3x. Jikaf(2a -
l)= -5, nilai a adalah....
4.2
B. I
c. -r
D. -2

20. Persamaan garis dibawah ini yang melalui
titik (-6, 4) dengan gradien tidak terdefinisi
adalah....
A. x=-6
B. x=6
c' Y=-4
D' Y=4

21. Perhatikan gambar berikut. Diketahui garis a
dan b sejajar. Jika garis b melalui titik P(-4, 3),
persamaan garis b adalah....
A. 2x-y+ll=0
B. x-2y + l0=0
C. 2x+y+5=0 P(-4,

D. x+2y-2=

22. Tempat parkir dapat menampung sepeda
motor dan mobil sebanyak 120 buah. Jika
jumlah roda seluruhnya 400 buah, pernyataan
berikut yang benar adalah....
A. Banyak mobil40 buah
B. Banyak sepeda motor 80 buah
C. Selisih banyak sepeda motor dan mobil

40 buah
D. Selisih banyak sepeda motor dan mobil

30 buah
23. Jika (x, y) merupakan penyelesaian system

persamaan

166^
---=6xy
89
-+-=Oxy

Nilai 3x- 5y = ....
A. t2
8.3
c.2
D. -3

b

x6

-3

I

8
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24. Perhatikan gambar berikut. Garis p // q, garis
m memotong garis p dan q di titik A dan B.

Jika ZA, =(Zx +8)o a"r, ZBn - (5x + +)t,

besar ZB, adalah.. p

A" 1060

B. 980

c. 74"
D. 700

25. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang
diarsir adalah..
A. 192 cm2

B. 182 cma

C. 166 cm2

D. 156 cm2

cill

* 12"* t

26. Perhatikan gambar di bawah.Keliling bangun
tersebut adalah..
A. 16l cm
B. 152 cm
C. l42cm 32

D. 128 cm
27. Perhatikan gamb,

t

t7

&
mengamati dua mobil dari puncak

menara yang jarak masing-masing mobil ke
pengamat seperti tampak pada sketsa
gambar tersebut. Jika tinggi menara l5
meter, jarak kedua mobil tersebut adalah....
A. 8m
B. l0m
C. 12m
D. 15m

28. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat
lingkaran. Diketahui zABEo + zAcEo + z
ADEo =960. Besar I AOE adalah....
A. 3Zo

B. 4go

c. 640

D. 940

29. Sebuah kolam berbentuk juring lingkaran
dengan sudut pusat l20o dan panjang jari-jari
10,5 m. Jika kolam dipasang pagar kawat 3
kali putaran, panjang kawat minimal yang
diperlukan adalah....
A. I92 m
B. 66 rn

C. 64m
D. 22m

30. Perhatikan gambar berikut.

8cm

cm
15 cm

12 cm

10 cm

Andi mempunyai kawat sepanjang 5 meter.
Jika Andi akan membuat keempat kerangka
bangun tersebut, sisa kawat yang dimiliki
Andi adalah....
A. 6cm
B. 24cm
C. 30 cm
D. 54 cm

31. Gambar berikut ini adalah prisma dengan alas
trapesium sama kaki. Panjang AB = 6 cm, BQ =
AD = 5 cm, CD = 14 cm, danAE = 15 cm. Luas
permukaan prisma adalah ....
A. 510 cm'z 

H

B. 500 cm'?

C. 480 cmz

D. 450 cm2

32. Perhatikan gambar berikut.Benda terbentuk
dari tabung dan kerucut. Jika panjang
diameter tabung = tinggi tabung = tinggi
kerucut = 18 cm, maka volume benda tersebut
adalah....
A. 324n cmg
B. 628 n cm3

C. 972 n cmg

D. 1.944 n cm3
&

F

m

B

I

cm

cm

8cm
sisi

cm

12 cm

25
me

nar

I

-- -..t
33. Sebuah tabung berdiameter 28 cm dengan

tinggi 26 cm. Iruas seluruh permukaan tabung
adalah....
A. 880 cmz

B. 1.760 cmz

C. 3.520 cma

D. 4.928 cm3

Balok
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I
I
I
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J+ 38. Warga SMP Nusantara 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.

B
c

Perbandingan sisi pada AABC dan llBCD yang
sebangun adalah....

.ASBCAC
BD

AD

BD

AB

AD
43

AE
BC

BD

AC

ND A3 BC

Perhatrkan garnbar di bawah!

D

B.

c,

D

CD BC

A3=8p
CD BC

EC AC

4o

30

20

10

0

32
34

30 28
28

vil-A vil-B vill-A vilt-B tx-A lx-B

r Kelas

JC

l0 rrr
6ambu dl safiIping

adal*ir sebuah foto yang

dltempel pada kertas
kafion berukuran

30 cm ^ 40 em. Di

sebelah kiri, kaun dan

atas loto terdapat siss

karton seiehil 3 cm.

-j l(uton di bawah loto

digunakrn Bntuk

mgnuiis nama. Jika foto dan kuton sebangun,

luas kuton untuk menults nama adalah ..".

A. 32cmz C. I50 cm'
B. 120 cm'z D.240 cmz

36. Diketahui dua segitiga yang kongruen yaitu
AABC dan APQR. Jika panjang sisi AB = PR dan
BC = PQ, pasangan sudut yang sama besar
adalah....

A. /A=2
B. A=lQ
C. B=4.
D. ,C=&

37. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa laki-
laki 78 dan siswa perempuan 85. Sementara

itu rata-rata nilai ulangan matematika
gabungan siswa laki-laki dan perempuan 83.

Jika dikelas tersebut terdapat Zg siswa,

banyaknya siswa laki-laki adalah....
A. 8 anak C. 14 anak
B. 12 anak D.20 anak

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

39. Sepasang suami istri berkeinginan
mempunyai 3 anak. Peluang mendapatkan I
anak lakilaki dan 2 anak perempuan
adalah....

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

Kopi Susu Anggur Mangga Jeruk

Banyak
permen t2 8 t0 5 15

Jika dari kantong tersebut diambil sebuah
permen secara acak, peluang yang terambil
permen rasa susu adalah....

A.3
t0

B.?
7

c.4
25

EI
o$

t
I
I

i-

A.

B.

c.

D.

I
3

3

I
I
2

3

4

D. l5
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