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LEMBAR SOAL

: MATEMATIKA
: Selasa , 20 Febru ari 2018
: Pukul 07.00 - 09.00 WIB (120 menit)

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nomorAnda pada lembar jawaban komputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada hurufjawaban yang Anda arrggap benar dengan menggunakan pensil 2B!
6 . Apabila ada j awaban yang Anda anggap salah maka hapuslah j awaban yang salah tersebui sampai bersih,

kemudian hitamkan bulatan pada hurufjawaban lain yang Anda anggap benar!
Contoh
a. sebelum di jawab

b. sesudah duawab

c. sesudah diperbaiki
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FETUNJUK KHUSUS:
Hitamkanlah salah satu bulatan pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

1. Dalam sebuah kompetisi matematika, set tap
jawaban benar diberi skor 2, salah diberi skor -1 ,

dan tidak dijawab diberi skor 0. Dari 50 soal yang

diujikan, Vega dapat menj awab 46 soal. Jika skor
yang diperoleh Vega adalah 53, maka banyak soal

yang dijawab benar adalah ....

A. 31 C. 33

B. 32 D. 34

31
2. Hasil dari 32 5 

>,r 1?5 r adalah ....

3. Bu Rossa menggambar denah rumahrrya dengan

ukuran 12 cm x 10 cm. Jika skala yang digunakan

untuk meng gambar adalah I : 200, maka luas

sebenarnya dari rumah Bu Rossa adalah ....

4. Perbandingan nilai A dan B adalah 2 : 3, sedangkan

perbandingan nilai B dan C adalah4 : 5. Jikajumlah
nilai mereka bertLga adalah2l0, maka selisih nilai
A dan C adalah ....

A. 42

B. 36

5. Perhatikan pecahan berikut: 45% ; ? ;0,6 ; +
[Jrutan yangbenar dari nilai t.rt.it ke *ru1ru,
adalah ....

A. 45% ;0,6 ; C' 016 ;45%;

c. 24

D. 1g
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A. 45A m2

B. 480 m2

C. 500 m2

D. 550 m:

Nilai dari a-b : c adalah ....
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7. Bentuk yang ekuivalen dengan 4 adalah ....
2"h+3

A. 4"11 + 6 C. 4^lt - 3

B. 4"lt + 3 D. 4.lt -6

8. Pak Wawan menabung uang di bank sebesar

Rp4.000.000,00. Jika bank memberikan suku bunga

tunggal sebesar 5% setahun, dan saat diambil, uang

tabun gan Pak Wawan menjadi Rp4.150.000,00,

maka lama Pak Wawan menabung adalah ....

9. Bu Yulien membeli 1 lusin baju dengan harga

Rp600.000,00. Baju itu dijual lagi den gan

mengharapkan keuntungan sebesar l}oh. Jika baju-

baju tersebut dijual eceran, maka harga penjualan

setiap baju adalah ....

A. Rp50.000,00

B. Rp55.000,00

Gambar berikut adalah pola yang disusun dari

batang lidi.

H,l;fl\,ru ,/l\lr/l\-
Banyak batang lidi yangdiperlukan untuk membuat

pola ke-25 adalah ....

10.

A. 7 bulan

B. 8 bulan

A. 99

B. 100

A. 448cm

B. 484 cm

A. (I) dan (III)
B. (I) dan (IV)

A. 302

B. 303

C. 9 bulan

D. 10 bulan

C. Rp60.000,00

D. Rp65.000,00

c. 101

D. 102

C. 827,5 cm

D. 872,5 cm

C. (II) dan (IV)

D. (ID dan (IV)

c. 304

D. 305

11. Sebuah tali dipotong menjadi 5 bagian dan

membentuk barisan geometri. Jika potongan tali

terpendek adalah 4 cm dan potongan terpanjang

adalah3}4 cffi, maka panj angtah semulaadalah ....

12. Perhatikan pemfaktoran berikut !

(I) x2 + 4x - 2I - (x + 7)(x - 3)

(II) 2x2 -x- 10: (2*+ 5)(x -2)
(m) 4x2 - 9 - (2x+ 3)(2*- 3)

(ry) 6x2 - 15x - 3x(2 - 5x)

Pemfaktoran yangbenar adalah ....

Diketahuim* n-23 danmxn- ll2.
Nilai dari m2 + rr2 - ....

13.
19.

14. Diketahui fungst f adalah (*) - px * q.

Jika (-4) : -26 dan (3) : l6,maka nitrai p + qadalah ....

A. l0
B.8

c.6
D"4

C. 35 meter

D. 40 meter

C. 8 siswa

D. 9 siswa

c. {1 ,2,3,4}
D. {6}

15. Kebun Pak Ugah berbentuk persegipanj angdengan

ukuran panjang diagonal berturut-turut (5x 15)

meter dan (3r, + 5) meter. Panj ang diagonal kebun

Pak Ogah adalah ....

A. 10 meter

B. 25 metet

L6. Dari hasil pendataan wali kelas terdapat 22 siswa

pernah berwisata ke Candi Borobudur dan 15 siswa

ke Candi Prambarran. Jika terdapat36 siswa dalam

kelas dan 7 siswa yang belum pernah berwisata

ke kedua candi tersebut, maka banyak siswa yang

sudah pernah berwisata ke kedua candi tersebut

adalah ....

A. 6 siswa

B. 7 siswa

17 . Perhatikan gambar diagram panah berikut!
AB

Himpunan daeruh hasil (range) adalah ..".

A. {2, 3, 4,5, 6}

B. {2, 3, 4, 5)

18. Perhatikan gambar berikut!

Persamaan garis k adalah ....

A. 3x - 4y + 10 : 0 C. 4x- 3y -22:0
B. 3x+4y+10:0 D. 4x+3y-22:0

Pasan gan garis berikut yang saling tegak lurus

adalah ....

A. y: -3x + 4 dan x * 3y + 6:0
B. y : -2x+ 5 dan 4x-2y + 8 : 0

C. y--5x +2 dan 2x- 10y+ 15:0
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31. Perhatikan gambar!

C

Diketahui O adalah titik pusat lingkaran dan panj ang

busur AB - 30 cm. Panj ang busur BC adalah ....

32.

33.

Sebuah kaleng cat berbentuk tabung dengan

diameter 35 cm dan tinggi adalah 40 cm. Kaleng

tersebut berisi penuh cat. Jika berat 1 cm3 adalah

0,2 gram, maka berat 1 kaleng cat tersebut adalah

.... ( n-!)
A. 7,5 kg

B. 7,6kg

Perhatikan gambar topi berbentuk kerucut terbuat

dari karton berikut ini !

Jika diameter lingkaran alas 28 cm dan tinggi topi

48 cm, luas karton minimalyang diperlukan untuk

membuat 3 buah topi tersebut adalah ....

A. 36 cm

B. 40 cm

A. 2.112 cm2

B. 2.200 cm2

A. 10 dan 20

B. 10 dan 30

C. 42 cm

D. 48 cm

ffi

c. 7,7 kg

D. 7,8 kg

C. 12 dan 20

D. 12 dan 30

C. 6.336 cmz

D. 6.600 em2

34. Banyak sisi dan rusuk pada prisma segi-10 adalah

35. Paiman mendapat tugas untuk membuat kerangka

lampu hias yang berbentuk kerangka limas seperti

pada gambar. Jika kerangka limas tersebut dibuat

dari rotan dan harga 1 m rotan adalahRp20.000,00,

maka braya yafigdibutuhkan seluruhnya adalah ....

A. Rp64.000,00

B. Rp52.000,00

C. Rp44.000,00

D. Rp22.000,00,l#,mn

36. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium samakaki

dengan panj angsisi-sisi 10 cm, 10 cm, 18 cffi, dan 6

cm. Jika tinggi prisrna 12 cffi, maka luas pefinukaan

prisma tersebut adalah ....

37.

38.

39.

40.

A. 528 cmz

B. 668 cm2

C. 720 cm2

D. 7 60 cmz

c. 0,15

D. 0, 10

Perhatikan limas T-ABCD yang alasnya berbentuk

persegi! Jika panjang sisi alas limas 18 cm dan

panj afig TP : 15 cffi, maka volume limas tersebut

adalah .... 
T

A. 4.860 cm3

B. 3.888 cm3

.rd C. L.620 cm3
L,

D. 1.296 cm3

Tabel berikut adalah data hasil ulangan Matematika

di kelas IX-H.

Hitai 4 5 6 ? fi I

Frekuensi 7 5 1[} I 4 ')
.L

Modus dari tabel dt atas adalah ....
A.6 C.g
B.7D. 10

Nilai r ata-r ataulangan matematika s iswa wanit a 9 0,

dan siswa pria nilai rata-ratanyaT 5, sedangkan nilai

rata-rata keseluruhan dalam kelas tersebut adalah

81 . Jika dalam kelas tersebut terdapat 25 siswa,

maka banyak siswa prta adalah ....

A. 20 orang C. 12 orang

B. 15 orang D. 10 orang

Graflk berikut menunjukkan banyaknya pilihan

balon yang disediakan oleh suatu panitia pada

sebuah perayaan ulang tahun.

Jika Aulia berada dalam acara peray aan tersebut,

maka peluang Aulia mengambil sebuah balon

berwarna hijau adalah ....

A. 0,25

B. 0,20
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20. Jika a dan b adalah penyelesaian dari persamaan

2x + 5y - -7 dan 3x - 4y : 24, dan a ) b, maka

nilai dari a - 2b adalah ....

A. -10 c. 2

B. -2 D. 10

2l . Dalam sebuah lapangan parkir, terdapat 50

kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor.

Jika banyak roda seluruhnya ada 136 buah dan

tarif parkir yang ditentukan untuk mobil adalah

Rp6.000,00 per mobil dan tarif motor Rp3.000,00

per motor, maka banyaknya uang parkir yang

diperoleh seluruhnya adalah ....

22. Seseorang berada di atas gedun gyangtingginya 12

m. Dia rnelihat dua buah benda A dan benda B di

tanah dengan aruh yang sama. Jika jarakpandang

orang tersebut dengan benda A adalah 15 m dan

dengan benda B adalah 20 m, maka jarak bendaA
dan benda B di tanah adalah

A. Rp204.000,00

B. Rp2 14.000,00

A. 7m
B. 9m

23. Perhatikan gambar

berikut!

P

C. Rp226.000,00

D. Rp246.000,00

C.

D.

12m
16m

persegipanjang dan lingkaran

a

Diketahui A dan B adalah pusat dua lingkaranyang
kongruen dan saling bersinggungan luar. ABQP
adalah persegipanjang. Luas daerah yang diarsir

seluruhnya adalah 1.3 1 6 cm2. Luas persegipanj afig

ABQP adalah.... ( ,, -22 \-1)
A. 196 cm2

B. 392 cm2

C. 588 cm2

D. 784 cm2

24. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

I. Kertas berbentuk persegipanj ang dengan

ukuran 44 cm x 33 cm

II. Papan tulis yang berukuran 4 m x 3 m

m. Kertas map yang berukuran 2l cm x 14 cm

IV. Sebuah dinding tembok yang berukuran
15mx9m

Pasangan bangun yang sebangun adalah ....

A. I dan II C. II dan III
B. I dan III D. II dan IV

25. Perhatikan gambar!
a

s
fr**

I ccn

S

A. 9cm
B. 12 cm

C. 16 cm

D. 25 cm

C. 6 meter

D. 4 meter

Panjang SP adalah ....

26. Sebuah tiang listrik tingginya 15 meter dan sebuah

pohon tingginya 9 meter mempunyai bayangan

kedua puncaknya pada sebuah titik di tanah. Jika
jarak antara pohon dan titik bayangan adalah 6

meter, maka jarak antara pohon dan tiang listrik
adalah ....

A. 10 meter

B. 8 meter

27. Perhatikan
D

gambar berikut!
C

Xtmn F

,r,r.r.^ 

2O *r,

ffcm
GB

Bangun ABCD dan bangun AGFE sebangun. Luas

bangun ABCD adalah ....

A. 7 56 cm2 C. 657 cmz

B. 67 6 cmz D. 57 6 cmz

28. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi
KL - 6 cffi, KM - 8 cffi, dan LM: l1 cm. Segitiga

PQR dengan panjang sisi PQ : 11 cffi, PR - 6 cffi,

dan QR : 8 cm. Pasangan sudut yang sama besar

adalah ....

A. /.Kdengan /.P C. l.Ldengan /e
B. lKdengan /.R D. /_Ldengan /_R

29. Perhatikan gambar!
A Besar sudut ACB adalah ....

A. 600

B. 650

c.700
D. 750

30. Perhatikan gambar berikut!
B

Diketahui besar sudut BCD :700,maka besar sudut

AOD adalah....

A. 350

2x * S'l* {6x + 2}s

c. 1100



2r.

23.

2x + 5y - -7 dan 3x - 4y : 24, dan a ) b,maka
nilai dari a - 2b adalah ....

A. -10 c. 2

B. -2 D. 10

Dalam sebuah lapangan parkir, terdapat 50
kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor.
Jika banyak roda seluruhnya ada 136 buah dan

tarif parkir yang ditentukan untuk mobil adalah
Rp6.000,00 per mobil dan tarrf motor Rp3.000,00
per motor, maka banyaknya uang parkir yang
diperoleh seluruhnya adalah ....

22. Seseorang berada di atas gedung yang ting ginya lZ
m. Dia rnelihat dua buah benda A dan benda B di
tanah dengan aruh yang sama. Jika jarakpandang

orang tersebut dengan benda A adalah 15 m dan

dengan benda B adalah 20 m, maka jarak benda A
dan benda B di tanah adalah

A. Rp204.000,00

B. Rp2 14.000,00

A. 7m
B. 9m

Perhatikan gambar

berikut!

C. Rp226.000,00

D. Rp246.000,00

C.

D.

12m
16m

persegipanjang dan lingkaran

Diketahui A dan B adalah pusat dua lingkaranyang
kongruen dan saling bersinggungan luar. ABep
ad,alah persegipanj ang. Luas daerah yang diarsir
seluruhnya adalah 1.3 1 6 cm2. Luas persegipanjang

ABQP adalah.... ( tr - 22 ).7/
A. 196 cm2

B. 392 emz

C. 588 cm2

D. 784 cmz

24 . Perhatikan beber apa perny ataanberikut !

I. Kertas berbentuk persegipanjang dengan
ukuran 44 cm x 33 cm

II. Papan tulis yang berukuran 4 m x 3 m
ilI. Kertas map yang berukuran 2l cm x 14 cm
IV. Sebuah dinding tembok yang berukuran

15mx9m
Pasangan bangun yang sebangun adalah ....
A. I dan II C. II dan III
B. I dan III D. II dan IV

-0-^ bsrrr\.rr-r. o

.+
b*, A. 9cm

B. 12 cm

C. 16 cm

D. 25 cm

c. 1100

D. 1400

I crn

S

Panjang SP adalah ....

26. Sebuah tiang listrik tinggi nya 1 5 meter dan sebuah

pohon tingginya 9 meter mempunyai bayangan
kedua puncaknya pada sebuah titik di tanah. Jika
jarak antara pohon dan titik bayangan adalah 6
meter, maka jarak antara pohon dan tiang listrik
adalah ....

A. 10 meter C. 6 meter
B. 8 meter D. 4 meter

27 . Perhatikan gambar berikut!

GB
Bangun ABCD dan bangun AGFE sebangun. Luas
bangun ABCD adalah ....

A. 7 56 cm2 C. 657 cm2

B. 676 cmz D. 576 cm2

28. Diketahui segitiga KLM dengan panj ang sisi
KL- 6 cffi, KM - 8 cffi, dan LM: l1 cm. Segitiga
PQR dengan panjang sisi PQ : 1l cffi, pR - 6 cffi,
dan QR : 8 cm. Pasangan sudut yang sama besar
adalah ....

A. /.Kdengan Z.P C. ZLdengan /e
B. /.Kdengan /.R D. Z.Ldengan ZR

29. Perhatikan gambar!
A Besar sudut ACB adalah ....

A. 600

B. 650

c.700
D. 750

30. Perhatikan gambar berikut!
B

,"fT--,
{;t l \{i oL 

lth--*--F\'"b*' -

Diketahui besar sudut BCD :700,maka besar sudut
AOD adalah....

A. 350

B. 400

{6x + 2}8



t. .Dtrlttul\y.1rrBtrILulv.1ItrrrLIgrrB4rlffi4tI4I4ll....

A. 4Ji + 6 c. 4"11 -3
B. q"l, + 3 D. 4"11 -6

8. Pak Wawan menabung uang di bank sebesar

Rp4.000.000,00. Jika bank memberikan suku bunga

tunggal sebesar 5% setahun, dan saat diambil, uang

tabungan Pak Wawan menjadi Rp4.150.000,00,

maka lama Pak Wawan menabung adalah ....

9. Bu Yulien membeli 1 lusin baju dengan harga

Rp600.000,00. Baju itu dijual lagi den gan

mengharapkan keuntungan sebesar L0%. Jika baju-

baju tersebut dijual eceran, maka harga penjualan

setiap baju adalah ....

A. Rp50.000,00

B. Rp55.000,00

10. Gambar berikut adalah pola yang disusun dari

batartg lidi.

A. 7 bulan

B. 8 bulan

A. 99

B. 100

A. 448cm

B. 484 cm

A. (I) dan (III)
B. (I) dan (IV)

C. 9 bulan

D. 10 bulan

C. Rp60.000,00

D. Rp65.000,00

c. 101

D. t02

C. 827,5 cm

D. 872,5 cm

C. (II) dan (IV)

D. (ID dan (IV)

,/ltrlr/l\
Banyak batang lidi yang diperlukan untuk membuat

pola ke-25 adalah ....

11. Sebuah ta1n dipotong menj adi 5 bagian dan

membentuk barisan geometri. Jika potongan tali

terpendek adalah 4 cm dan potongan terpanj ang

adalah3z4 cffi, maka panj angtali semulaadalah ....

12. Perhatikan pemfaktoran berikut !

(D x2 + 4x - 2l - (x + 7)(x - 3)

(II) 2x2 -x- 10: (2x+ 5)(x -2)
(m) 4x2 -9 - (2x + 3)(2x- 3)

(IV) 6x2 - 15x :3x(2 - 5")

Pemfaktoran yangbenar adalah ....

Diketahuim* n-23 danmxn- ll2.
Nilai dari m2 + rr2 : ....

A. 302 C. 304

B. 303 D. 305

13.
19.

L6.

Jika (-4) : -26 dan (3) : l6,maka nilai p + q adalah ....

A. 10 c.6
B.8D.4

15. Kebun Pak Ogah berbentuk persegipanj angdengan

ukuran panjang diagonal berturut-turut (5x 15)

meter dan (3x + 5) meter. Panjang diagonal kebun

Pak Ogah adalah ....

A. 10 meter

B. 25 meter

Dari hasil pendataan wali kelas terdap at 22 siswa

pernah berwisata ke Candi Borobudur dan 15 siswa

ke Candi Pramban an. Jika terdap at 36 sisw a dalam

keias dan 7 siswa yang belum pernah berwisata

ke kedua candi tersebut, maka banyak siswa yang

sudah pernah berwisata ke kedua candi tersebut

adalah ....

A. 6 sisu,a

B. 7 siswa

Perhatikan gambar drasram panah berikut!
AB

C. 35 meter

D. 40 meter

C. 8 siswa

D. 9 siswa

t7.

Himpunan daerah hasil

A. {2, 3, 4,5, 6}

B. {2, 3, 4,5 }

(range) adalah ....

c. {l ,2,3,4}
D. {6}

18. Perhatikan gambar berikut!

Persamaan garis k adalah ....

A. 3x - 4y + 10:0 C. 4x-3y -22:0
B. 3x+4y+10:0 D. 4x*3y-22:0

Pasan gan garis berikut yang saling tegak lurus

adalah .... -

A. y:-3x +4danx*3y+6:0
B. y : -2x+ 5 dan 4x-2y + 8 : 0

C. y - -5x +2 dan 2x- 10y + 15:0
D. 6x - y + 5 dan l2x + 2y - 6 - 0

n

2

3

4


