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 Petunjuk Umum 

1. Tuliskan nama dan asal sekolah, kabupaten, dan provinsi anda pada setiap 

halaman dari lembar soal dan jawaban. Tes ini terdiri dari 25 soal dan 

masing-masing soal bernilai maksimum 1. 

2. Tuliskan hanya solusi akhir pada lembar jawaban.  

3. Waktu yang disediakan adalah 90 menit. 

4. Anda diminta menuliskan jawaban yang sesuai untuk setiap pertanyaan 

pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

5. Lembar soal dan lembar jawaban harus anda kumpulkan kembali pada 

saat tes berakhir. 

6. Bekerjalah dengan cermat dan rapi. 

7. 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 bekerja sama. 

9. Mulailah bekerja hanya setelah pengawas memberi tanda dan berhentilah 

bekerja segera setelah pengawas memberi tanda. 

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

langsung bertanya kepada pengawas ujian. Selamat bekerja. 
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SOAL ISIAN SINGKAT  

1. Di dalam sebuah kotak terdapat 2m + 1 bola yang diberi nomor 0, 1, 2, 3, 

…, 2m sehingga tidak ada dua bola yang memiliki nomor yang sama. 

Banyaknya cara untuk mengambil dua bola yang keduanya bernomor 

ganjil adalah …. 

 

2. Seorang petani memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 

100 m
2
. Petani tersebut memasang pagar kawat di sekeliling kebunnya 

dan di tengah kebun sehingga kebun tersebut terbagi menjadi dua persegi 

panjang yang memiliki luas yang sama. Jika panjang pagar kawat yang 

tersedia adalah 55 m, maka panjang dan lebar kebun tersebut adalah … m. 

 

3. Harga total dari satu mushaf Al-quran, tiga buku tajwid, dan dua buku fikih 

adalah Rp. 250.000. Sedangkan harga total dari satu mushaf Al-quran, satu buku 

tajwid, dan satu buku fikih adalah Rp. 140.000. Harga total dari dua buku tajwid  

dan satu buku fikih adalah Rp. …. 

 

4. The number of integer solutions x1, x2, x3, and x4  satisfying 

1 2 3 4 18x x x x     where x1 ≥ 1, x2 ≥ 3, x3 ≥ 5, and x4 ≥ 7 is …. 

 

5. Hasil penjumlahan semua akar real dari persamaan 4 16 0x    adalah …. 

 

6. Pak Badu membuat sirup dan menyimpannya dalam sebuah wadah 

berbentuk tabung dengan ukuran diameter 48 cm dan tinggi 60 cm 

sehingga wadah tersebut penuh dengan sirup. Beliau menggunakan alat 

berbentuk setengah bola berdiameter 12 cm untuk menuangkan sirup dari 

wadah tersebut ke dalam gelas. Apabila sirup tersebut beliau jual per 

gelas, dan untuk setiap gelasnya Pak Badu menuangkan sirup sebanyak 

tiga kali menggunakan alat tersebut, banyaknya sirup yang dapat dijual 

Pak Badu adalah … gelas. 
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7. The value of x satisfying 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 3x          is ….  

 

8. Suatu kelas terdiri dari 30 orang siswa. Diketahui bahwa di dalam kelas 

tersebut hanya satu orang yang bernama Yunus. Apabila kelas tersebut 

mengirimkan tiga orang wakilnya untuk mengikuti olimpiade matematika, 

peluang Yunus terpilih dalam wakil kelas adalah …. 

 

9. Nilai koefisien dari a
2
b

4
 pada (3a + 2b)

6
 adalah …. 

 

10. Garis lurus L1 dan L2 memiliki persamaan masing-masing y = x + 1 dan y 

= -3x + 5. Jika garis L3 adalah garis L1 yang digeser ke kanan sejauh tiga 

satuan lalu digeser ke bawah sejauh satu satuan, maka titik potong garis 

L2 dan L3 adalah …. 

 

11. Jika f(n) menyatakan hasil penjumlahan semua faktor prima dari bilangan 

asli 𝑛, maka nilai dari f(f(2014)) adalah …. 
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12. Setumpuk kartu memiliki label ٤ , ٣ ,٢ ,١, dan   ٥  disusun 

seperti pada gambar berikut: 

١ ٢ ٣ ٤ 

٣ ٢ ١ ٥ 

٤ ٥ ١ ٢ 

٥ ٤ ٣ … 

… … … … 

 

Sebagai contoh, kartu yang terletak pada baris ke-2 dan kolom ke-3 

adalah kartu dengan label ٢. Kartu yang terletak pada baris ke-2014 dan 

kolom ke-3 memiliki label  …. 

13. Lima orang pembalap, mengikuti perlombaan reli mobil yang berjarak 

360 km. Ramdan memulai perlombaan pada pukul 07.00 dengan 

kecepatan rata-rata 30 km/jam. Dua jam kemudian, Bagus memasuki 

perlombaan dan melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Ardi 

meninggalkan garis start pukul 11.00 dan melaju dengan kecepatan rata-

rata 60 km/jam. Pada pukul 15.00, Sapri memulai perlombaan dengan 

kecepatan rata-rata 90 km/jam, 2 jam setelah Putra meninggalkan garis 

start dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Apabila diasumsikan tidak 

terjadi masalah di dalam perjalanan, pembalap yang terlebih dahulu tiba 

di garis finish adalah …. 
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14. Jika besar sudut ECD adalah 065 , garis BE sejajar dengan garis CD, dan 

B adalah titik pusat lingkaran, maka besar sudut EBC adalah …. 

 

15. Parabola y = ax
2
 + bx mencapai puncak di titik (xA, yA) dan parabola y = x

2
 

- 4x + 3 mencapai minimum di (xB, yB). Jika xA = -2 dan yA + yB  = -5, 

maka a + b = …. 

 

16. Jika garis AB sejajar dengan DC, garis BC sejajar dengan AD, panjang AC 

adalah 12 cm, dan jari-jari lingkaran adalah 
24

5
cm, luas ABCD adalah … 

cm
2
. 

 

 

 

 

17. If 
2

2
( )

1

x
g x

x



, then the value of (2) (3) (4) ... (2014) 2015g g g g      

is …. 

 

18. Misalkan A, B, dan C adalah tiga titik berbeda yang berada di lingkaran 

berjari-jari 10 cm. Jika panjang AC adalah 20 cm, maka besar sudut ABC 

adalah …. 

Didistribusikan Oleh http://urip.wordpress.com



 

Halaman 6 dari 7 

 

NAMA  :    PROVINSI : 

ASAL SEKOLAH:    KABUPATEN/KOTA: 

SELEKSI KSM 2014 TINGKAT PROVINSI –MADRASAH TSANAWIYAH 

 BERKAS SOAL DIKEMBALIKAN 

MATEMATIKA 

 

19. Nilai a yang mungkin agar persamaan 2 2 2( ) ( 1) 2 1x a x x      

memiliki dua akar real yang kembar adalah …. 

 

20. Nilai ujian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dari 80 siswa tercatat 

sebagai berikut: 

Nilai 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

Banyaknya siswa 3 5 5 9 11 15 14 8 6 4 
 

Kuartil Atas dari data tersebut adalah …. 

 

21. Jika ketiga lingkaran dibawah ini memiliki jari-jari r cm, luas daerah yang 

diarsir adalah … cm
2
. (Jawaban dalam π) 

 

 

22. Banyaknya faktor bulat positif dari bilangan 2
3
3

4
4

5
 adalah …. 

 

23. Persegi panjang ABCD memiliki panjang sisi 12AB CD   cm dan 

4 3BC AD   cm. Misalkan P dan Q masing-masing suatu titik di sisi 

CD dan AB sehingga PC : AQ = 2 : 3 dan besar sudut PQB adalah 060 . 

Perbandingan luas AQPD dan luas BCPQ adalah …. 
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24. Misalkan a, b, c, dan d adalah empat bilangan bulat positif berbeda.  Jika 

abc = 10, bcd = 15, acd = 30, dan abd = 60, maka nilai sederhana dari 

abcd

a b c d  
 adalah …. 

 

25. Nilai sederhana dari penjumlahan di bawah ini adalah …. 

1 1 1 1
...

1225 1223 1223 1221 1221 1219 123 121
   

   

  

 

 

 

 

 

1.  
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