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Petunjuk Umum 

1. Sebaiknya berdoa terlebih dahulu, serta yakinlah bahwa Allah menyukai dan 
menolong hamba-hamba-Nya yang berikhtiar optimal dalam kejujuran.  

2. Tuliskan identitas Anda secara lengkap pada tempat yang tersedia.  

3. Tes ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. 
4. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan semua soal adalah 90 menit. 
5. Semua alat komunikasi dimatikan, serta Anda tidak diperkenankan berdiskusi 

dengan siapapun selama ujian berlangsung. 

6. Anda dilarang membawa dan menggunakan alat elektronik apapun, 
termasuk kalkulator, selama ujian berlangsung. 

7. Untuk soal pilihan ganda, beri tanda silang pada huruf yang Anda pilih sebagai 
jawaban yang Anda anggap paling benar pada Lembar Jawaban yang telah 
disediakan.Apabila ingin mengubah jawaban, lingkarilah huruf yang Anda 
jawab sebelumnya, lalu beri tanda silang pada huruf yang dipilih sebagai 
jawaban yang dianggap paling benar. 

8. Untuk soal isian singkat, tuliskan hanya jawaban akhir Anda pada Lembar 
Jawaban yang telah disediakan. 

9. Untuk soal pilihan ganda, Anda akan mendapatkan 5 poin untuk setiap jawaban 
yang benar, 1 poin untuk pertanyaan yang tidak dijawab, dan 0 poin untuk 
setiap jawaban yang salah. 

10. Untuk soal isian singkat, Anda akan mendapatkan 8 poin untuk setiap jawaban 
yang benar, dan 0 poin untuk setiap jawaban yang salah atau untuk pertanyaan 
yang tidak dijawab. 

11. Berkas soal dikembalikan ke panitia. 

12. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung 
bertanya kepada pengawas ujian. 

13. Aturan ranking sebagai berikut. 

a. Berdasarkan total nilai tertinggi dengan rangking tertinggi diberikan 
kepada peserta yang memperoleh total nilai tertinggi. 

b. Jika ada beberapa peserta yang memiliki total nilai yang sama, maka 
ranking tertinggi diberikan kepada peserta yang lebih sedikit 
menjawab salah soal yang dikerjakan. 

c. Jika aturan b. masih belum membedakan, maka rangking tertinggi 
diberikan kepada peserta yang berasal dari kelas yang lebih rendah. 

d. Jika aturan c. masih belum membedakan, maka rangking tertinggi 
diberikan kepada peserta yang lebih muda. 

Selamat bekerja! Semoga Allah berkenan membimbing kita, aamiin. 
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Soal Pilihan Ganda 
 

1. Seorang peserta KSM 2014 dibekali uang selama tes sebanyak Rp 370 000,00 
oleh sekolahnya. Uang yang diterimanya memiliki nominal Rp 20 000,00,        
Rp 50 000,00, dan Rp 100 000,00. Jika banyak uang dengan nominal                 
Rp 20 000,00 adalah dua kali banyak uang dengan nominal Rp 50 000,00, maka 
uang dengan nominal Rp 20 000,00 dan Rp 50 000,00 yang didapatkannya ada 
sebanyak .... lembar 

(A)  6 
(B)  7  
(C)  8  
(D)  9  
(E) 10  
 

2. Ilyas mempunyai sebuah barisan geometri dengan suku awal 2 dan rasio 15. 
Namun, Ilyasa ingin mengubah barisan yang dimiliki Ilyas tersebut menjadi 
barisan aritmatika dengan cara menyisipkan beberapa bilangan di antara dua suku 
yang berdekatan. Jika Ilyasa menyisipkan tiga buah bilangan di antara suku 
pertama dan kedua, maka banyak bilangan yang harus disisipkan di antara suku 
kedua dan ketiga adalah .... 

(A) 53 
(B) 58  
(C) 59 
(D) 60 
(E) 61 
 

3. Banyak rekaman bacaan Al-Qur’an yang diperdengarkan oleh sebuah mesjid 
pada bulan Ramadhan (misalkan x) dalam satu hari memiliki distribusi peluang 
sebagai berikut. 

 
x 0 1 2 3 4 ≥ 5 

P(X = x) 0,03 0,18 0,24 0,28 0,10 0,17 
 

Peluang bahwa pada suatu hari di bulan Ramadhan, mesjid tersebut 
memperdengarkan rekaman bacaan Al-Qur’an paling sedikit 3 kali adalah .... 

(A)    0,27 
(B) 0,45 
(C) 0,55 
(D) 0,73 
(E) 1 
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4. Diberikan segitiga ABC, dengan D pada 
perpanjangan AC sehingga DBA∆  sebangun 
dengan DCB∆ . Jika diketahui  BC=6, AB=12, dan 
AC=9, maka DC = …. 

(A)      3 
(B)   5 
(C)   6 
(D)   9 
(E) 10  
 

5. Ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, sejatinya orang yang beriman 
harus meminta tolong kepada Allah, bukan konsultasi ke dukun. Suatu studi 
menyebutkan bahwa 22% orang yang menghadapi masalah minta tolong kepada 
Allah dan juga datang ke dukun; 12% tidak melakukan kedua hal tersebut. Jika 
peluang orang yang datang ke dukun saja 0,14 lebih banyak daripada peluang 
orang yang menyerahkan kepada Allah saja, maka peluang orang yang sedang 
menghadapi masalah dan menyerahkan kepada Allah adalah .... 

(A)    0,04 
(B) 0,48 
(C) 0,40 
(D) 0,08 
(E) 0,88 

 
6. Untuk persiapan lomba hafalan Alquran, Pak Kyai meminta suatu kelompok 

santrinya yang terdiri dari lima orang untuk menghafal tiga surah Al-Qur’an, 
yakni surah Ar-Rahman, surah Al-Waaqi’ah, dan surah Al-Hadiid. Setiap santri 
harus menghafal tepat satu surah. Jika untuk setiap surat yang akan dihafal 
tersebut, paling tidak ada satu santri dalam kelompok yang harus menghafalnya, 
maka banyak pilihan untuk menghafal semua surah yang ditugasi Pak Kyai 
adalah …. 

(A)    243 
(B) 150 
(C) 147 
(D)   96 
(E)   15 
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7. Dalam tahun 2012, banyak sms spam dalam ponsel mencapai 4 juta. Pada tahun 
2014, tumbuh pesat menjadi 40 juta sms. Jika banyak sms spam terus meningkat 
dan diasumsikan bahwa banyak sms pada tahun ke-t adalah ( ) (0) ,ty t y b= + maka 
pada tahun 2015 diperkirakan terdapat .... sms spam 

(A)        36  
(B)     44  
(C)   216 
(D)   220 
(E) 1316 
 

8. Alun-alun di sebuah kota berbentuk persegi panjang. Di pinggir alun-alun  
terdapat Madrasah Aliyah Negeri I, Kantor Gubernur, Kantor Polisi, Mesjid 
Raya, dan Pasar. Mesjid berada tepat di tengah antara Kantor Polisi dan Pasar. 
Sedangkan Kantor Gubernur berada tepat di tengah antara MAN I dan Kantor 
Polisi. Alun-alun dilalui oleh 
beberapa jalan penghubung. 
Diketahui panjang jalan antara 
MAN I dan mesjid adalah 300   
meter, dan panjang jalan antara 
Kantor Gubernur dan Pasar 
adalah 100 11  meter, maka 
panjang jalan antara Pasar dan 
MAN I adalah …. meter 

(A)    200 3  
(B) 365 
(C) 400 
(D) 200 5  
(E) 500 

 
9. Suatu kelas terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Diketahui 

bahwa 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan mengikuti lomba hadist saja; 4 
siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan mengikuti lomba tafsir saja; 10 siswa laki-
laki dan 10 siswa perempuan tidak mengikuti lomba hadist  maupun tafsir. Jika 
diambil 5 siswa secara acak dari mereka yang mengikuti kedua lomba tersebut, 
maka peluang 3 di antaranya merupakan siswa perempuan adalah .… 

(A)    1/7 
(B) 3/7 
(C) 10/21 
(D)  5/7 
(E) 20/21 
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10. Umar memberikan dua bilangan asli a  dan b  kepada Utsman. Kemudian 
Utsman membentuk bilangan asli n  dengan aturan 3( ) 191n a bi i= + −  dan 

memberikan bilangan asli n  tersebut kepada Ali. Jika 1i = − , maka bilangan 
yang diterima Ali adalah …. 

(A)        2 
(B) 384 
(C) 488 
(D) 536 
(E) Tidak dapat dihitung 

 
 
 
Soal Isian Singkat 
 

11. Suatu tanah wakaf yang berbentuk persegi dibagi menjadi 14 persegi untuk 
dijadikan lahan pertanian yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai 
sekolah anak yatim di Panti Asuhan Ar-Rahman. Jika panjang persegi terkecil 
adalah 6 meter, maka luas tanah wakaf tersebut adalah .... meter persegi 

 

 

 

 

 

 

 

12. Berikut adalah gambar konsep sebuah mesjid yang akan dibangun. Penampang 
kubah berupa setengah lingkaran dan menyinggung segitiga siku-siku ABC 
dengan 90A∠ =  . Jika diketahui bahwa PC=5 meter, maka radius kubah adalah 
…. meter 
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13. Pak Muslim meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yakni dua orang anak 
laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Setelah semua hutang dan wasiatnya 
dipenuhi, masih ada tujuh buah ruko yang akan dibagikan kepada lima orang ahli 
waris tersebut. Jika harga setiap ruko dianggap sama dan setiap anak laki-laki 
mendapat harta warisan dua kali lebih banyak daripada setiap anak perempuan, 
maka banyak pilihan yang mungkin untuk pembagian semua ruko tersebut adalah 
…. 
 
 

14. Misalkan ( )z n  menyatakan kuadrat dari jumlah angka-angka dari bilangan asli n  

pada representasi desimalnya. Sebagai contoh 2(29) (2 9) 121.z = + =  

Didefinisikan aturan berikut, 2 ( ) ( ( ))z n z z n=  dan 1( ) ( ( ))k kz n z z n+ =  untuk setiap 

bilangan asli .k  Nilai dari 2014 (11)z  adalah … 
 
 
15. Apakah asuransi dilarang dalam Islam? Sebagian menyatakan bahwa asuransi, 

asalkan berbasis syariah, dibolehkan. Itu sebabnya kini banyak sekali tawaran 
asuransi syariah, baik melalui agen perusahaan asuransi atau melalui bank. 
Seorang agen bernama Hanan menawarkan asuransi pendidikan. Calon nasabah 
dapat memilih tepat 2 jenis asuransi dari pilihan A, B, dan C, atau tidak memilih 
sama sekali. Proporsi nasabah memilih jenis asuransi A, B, dan C, berturut-turut, 
adalah 1/4, 1/3, dan 5/12. Faktanya, masih banyak calon nasabah yang masih 
tidak yakin dengan hukum asuransi.   Peluang calon nasabah memilih untuk tidak 
memilih jenis asuransi adalah .... 
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