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NAMA

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

PetunjukUmum

Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal sekolah dan Kabupaten/Kota

Sekolah) secara lengkap pada setiap" halaman dalam berkas soal dan

lembarjawaban Anda.

Tes ini terdiri dari 30 soal. Masing-masing soal bemilai 1 jika dijawab

dengan benar dan bernilai 0 jika jawaban salah atau tidak terjawab.

Waktu yang disediakan adalah 90 menit.

Anda diminta menuliskan jawaban yang sesuai untuk setiap pertanyaan

pada lembar jawaban yang telah disediakan.

Lembar soal dan lembar jawaban harus anda kumpulkan kembali pada saat

tes berakhir.

Bekerjalah dengan cermat dan rapi.

Jawaban hendaknya anda tuliskan dengan menggunakan tinta, bukan

pensil.

8. selama tes, anda tidak diperkenankan menggunakan buku (selain kamus

Inggris-Indonesia), catatan dan alat bantu hitung. Anda juga tidak

diperkenankan bekerj a sama.

9. Mulailah bekerja hanya setelah pengawas memberi tanda dan berhentilah

bekerja segera setelah pengawas rr emberi tanda.

10. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan

langsung bertanya kepada pengawas ujian. Selamat bekerja.
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MATEMATIKANAMA :

ASAI SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

l. (2013 +2015 +2017 +2019) -(2020 +2018 +2016 +2014) adalah...

2- Adimerencanakan perjalanan dengan mobil dari Mekah ke Madinah. Jarak kedua kota

tersebut pada peta adatah 20 cm dengan sk-ala i: 2.500.000. Maka jarak kota sebenamya

adalah...cm.

3. Jika debit pada salah satu pintu air di Jakarta adalah l0 m3/menit, maka volume air yang

mengalir dari pukul I 3. I 5 ;ampai dengan pukut I 5. 45 adalah. . . m3.

4;Zahra mengalikan 6 dengan 7, menamba\kannya dengan 9 lalu membagikannya dengan

3. Amira mengalikan 6 dengan 7, membaginya dengan 3 kemudian menambahkannya

dengan 9. Sedangkan Nayra membagi 6 dengan 3, mengalikannya dengan 7, lalu

menambahkannya dengan g. Di antara Zahra, Amira, dan Nayra yang hasil

perhitungannya sama adalah. . .

5. Perhatikan barisan hnruf hijaiyah berikut ini (urutan dari kiri ke kanan):

C..g; O), ,f ,f,J,C ,J,),C,f ,1, ),...

Huruf padaurutan ke 100 adalah...

6. Bita luas permukaan kubus 36 cmz, volume kubus tersebut adalah...cm3.

7. Dua diagram berikut ini menunjukkan gambar dalam 3cm X 4cm, Bila dua gambar

tersebut digambar dalam satu diagram, maka luas daerah diarsir yang beririsan adalah...

cm' .
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MATIMATIKANAMA :

ASAL SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

8. Suatu segi enam beraturan disisipkan ke dalam suatu segitiga sama sisi.

Jika luas segi enam 18 satuan luas, maka luas segitiga sama sisi tersebut adalah... satuan

luas.

9. Diagram venn di bawah menyajikan proporsi jenis olahraga yang ditekuni para sanri di

pesanffen. Jika jumlah seluruh santri yang mengikuti olahraga adalah 200, setiap santri

wajib mengikuti satu jenis olahraga, maka banyak santri yang berolahraga sepakbola

adalah... orang.

Jenis Olahraga Wajib di Pesantren

iriiir bulutangkis

'4 catur

r sepakbola

rr::i fenang

10. Bila* . * < T maka bilangan bulat x yang memenutri adalah...11 39

ll.Dana amal yaug diamanahkan kepada Ida sebesar Rp 222.000, seluruhnya dibelikan

buku tulis dan bolpoint. Harga satu set buku (berisi l0 buku) adalah Rp 30.000

sedangkan harga satu kotak bolpoint (berisi 12 bolpoint) adalah Rp 18.000. Banyaknya

buku tulis yang dibeli Ida adalah .... buah.
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MATEMATIKANAMA

ASAL SEKOIAH: KABUPATEN/KOTA:

12. Tiga lampu bennama kuning, biru dan merah menyala berkelap-kelip menurut frekuensi

tertenhr. Lampu kuning menyala setiap 30 detik, lampu binr menyala setiap 54 detik dan

lampu merah menyala setiap I menit. Apabila pada pukul 07.15 ketiga lampu menyala

bersamaan, maka untuk pertama kali ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali

adalah pada pukul...

13. Each of numbers 1,2,3,4,6,7 will be placed on the boxes in the figure below. If the total

number of each column and row is 15, then the value of x is...

14. Kota A dan B berjarak 120 hrl Pada p.iku1 07.00 sebuah mobil berangkat dari kota A

menuju kota B dengan kecepatan 60 km/jam. Dengan menggunakan jalan yang sama, 20

menit kemudian, berangkat pula sebuah mobil berkecepatan 40 kmljam dari kota B

menuju kota A. Mereka akan berpapasan pada pukul...

15. Tuti, Ani, dan lrma adalah putri dari Ibu Sri liurutkan dari yang tertua. Diketahui selisih

usia Tuti dan Ani adalah satu tahun dan demrkian pula dengan selisih usia Ani dengan

Irnra adalah sahr tahun. Jika hasil penjumtahan usia ketiganya adalah 24, usia Tuti

adalah...tahun.

16.Iwan, Tuti, dan Budi memiliki sejumlah pennen dengan perbandingan 7:5:3. Iwan

memberikan 8 buah permennya kepada Budi. Sekarang setiap anak memiliki permen

dalam jumlah yang saura. Banyak permen yang dimiliki tsudi sekarang adalah...buah.

l7.Sebuah kamar jika dipasangi 70 buah ubin akan temisa 0,8 m2, sedangkan jika

dipasang 20 ubin akan tersisa 8,8 m 
2 

. Luas kamar tersebut adalah. .. m' .
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NAMA :

ASAI SEKOLAH:

MATEMATIKA

IilBUPATEN/KOTA:

l8.Pada gambar segitiga ABC, LCAB =7s0. D adalah titik pada AB sehingga

LCDB =2X LACD danDC = DB. Besarsudut 4BCDadalah...o

19.Diketahui ABCD adalahsebuahpersegtpanjangdengan AB:3 cm.dan BC:2cm.Jika

BC = DQ dan P9:3g, maka luas daerah ABQP adalah... cm' .

20. Berikut adalah data dari 5 kota yang berbeda mengenai jumlah sepeda motor yang

tedual pada tahun 2002 dan 2012. Berdasarkan data tersebut, kota yang memiliki
persentase kenaikan terkecil selama periode tersebut adalatr...

Kota v w x Y 7.

2002 12.500 8.100 84.600 32.200 54.000

2012 18.500 11.300 115.000 39.900 78.000

D

P

BA

0
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MATEMATIKANAMA ..

ASAT SEKOLAH: KABUPATEN/KOTA:

21. Panjang dan lebar dari persegi panjang merupakan bilangan bulat sedangkan luasnya 48

dm2 . Keliting maksimum dari persegi panjang tersebut adalah...dm

22. Seekor semut oerjalan pada permukaan suatu kubus dari titik A ke B mengikuti lintasan

seperti yang terlihat pada gambar. Jika voltme dari kubus adalah 125 cm3, jarak yang

ditempuh oleh semut adalah...cm.

23. Jika garrbar di bawah menyajikan jumlah tabungan Hira selama 6 bulan, maka rata-rata

uang yang ditabung per bulan adalah... rupiah.

Jumlah Tabungan Selama 6 Bulan

Rps50;010-

Rp500,000
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NAMA :

ASALSEKOLAH:

MAIEMATIKA

I(ABUPATEN/KOTA:

24. Sebuah segi tiga sama sisi mempunyai keliling yang sama dengan sebuah persegi. Bila

tinggi segi tiga sama sisi l.A *t panjang sisinya, maka di antara segitiga sama sisi2.
dan persegi, )rang memitiki luas daerah paling besar adalah...

25. Andi menjatuhkan bola dari lantai dua dengan ketinggian 3 m. Jika setiap kali

menyentuh laqtai bola tesebut akan memantul setinggi ? U* ketinggian sebelumnya,
5

tinggi malcsimum bola pada pantulan ke 4 adalah...m.

26. Empat botol kecil sirup jeruk dapat dibuat menjadi 50 gelas minuman. Volume satu

botol sedang sama dengan volume dua botol kecil atau setengah volume botol besar.

Jumtah minuman yang dihasilkan oleh satu botol besar adalah ... gelas.

2l.Faiza menabungkan uangnya sebesar Rp 1.000.000, di Bank syariah. Rata-rata

pembagian keuntungan per bulan di Bank tersebut adalah sebesar l% dan diberikan

setiap akhir bulan, Jika Faiza udak pernah mengambil tabungannya, maka jumlah

tabrmgan Faizapada awal bulan ke empat adalah...nrpiah.

2S.Diketahui besar sudut e.,4CD adalah 150. Jika AB = AC dan CD : CB, maka besar

sudut LCBC adalah...o
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MATEMATIKANAMA :

ASAL SEKOIAH: KABUPATEN/KOTA:

29. Diketahui MBC yang merupakan segjtiga sama kaki (lihat gambar). Bila AB =BO,

ACB : 2Oo dan ICBD =150. Besar Lo B Dadalah...o

30. Dua lingkaran yang berpusat di P dan Q berpotongan dititik A dan B sehingga

IAPB:ffio dantQAB = 450 (lihat gambar). Perbandingan luas lingkaran yang

berpusat di P dengan luas lingkangan yang berpusat di Q adalah... : ...

* (Dalam segitiga siku siku berlaku rumus a2 +bz =c' dimana c panjang sisi miring

serta a dan b merupakan panjang dua sisi yang saling tegak lurus)
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