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Waktu Test: 120 menit
1. Soal terdiri dari 25 butir Pilihan Ganda

2. Isilah data peserta sebelum mengerjakan soal.

3. Jawablah setiap soal pada lembarjawabanyangtelah disediakan !

4. Untuk jawaban soal Pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat

dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D. Bila ingin mengganti jawaban,

berilah tanda dua garis datar padajawaban yang dianggap salah dan berilah tanda silang (X)
pada pengganti.

Contoh: l.fB C !
Selama menge{akan soal tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator atau alat hitung

lainnya.

Periksa kembali jawaban yang telah kalian isi sebelum diserahkan kepada dewan juri atau

pengawas.

5.

6.
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l. i Suku keempatr suku:kettrjuh, suku kesepuluh, dan $rku ke-1010 suatu barisan,aritmetika bertmut-itrnrt

adalah Lt2, fu t +'t2, dan 201& Strku ke-100 afalrangi suku ke-10 barisan tersebut a&*#I ....

A. 102

B. 150

C. L75

D. 180

.Iika 1- ' + n 
- 

t 
- *,maka jumlah semua nilai nyang mungkin adalah ....n 3n-.'3 2n

A.2
B.t
c.0
D. -1
Dari gambar berikut ini diketahui AP = I I cnr, OA : 2 cm

Pernyataan yang salah adalah ...

A. (stilinEDEFPD adalah 22cm

B. OP:5:6crn

C" EP:5{5-2an
D. AI>NE

_,i i

f

,)

t 4. iBilangan prima p dan q
Lru 

digit yang digitnya sama.

mungkin adalah....

A. 12! ataal43

B. 169 atau 689

C. 403 atau 989

H 481 ataul}l *i

masing-masing dua digit. Hasil penjumla@o p 4an g merupakan bilangan dua

Jika bilangan tiga digit r merupakan perkalian p 4un q, reka &a nilai r yang
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5..) Sebuah wadah memtrat 5 bola merah dan 3 bola putih. Seseorang mengambil bola-bola tersebut sebanyak 3

kali, masing-masing dua bola setiap pengambilan tanpa pengembalian. Peluang bahwa pada setiap

pengambilan, bola yang terambil berbeda wanm adalah ...
L

A.
448

7
B.

280
1

C.
56
L

D.
7

6. ' Diketahui F ={5,6,7,8,...,44,45} dan G adalah himpunau bilangan yang anggota-anggotanya dapat

dinyatakan sebagai hasil penjumlahan tiga atau lebih bilangan-bilangan asli berurutan. Anggota F n G
sebanyak....

A. T4

B. 20

c. 25

D. 26

\7. Kubus ABCD PQRS memiliki sisi-sisi yang panjangtya 4 cm. Jika E titiktengah PQ danf'titik tengah QR,

maka luas daerahACFE adalah ... cnl.

A. t6

B. 18

c. 32

D. 64

8. Grafik di bawah ini menggambarkan gerakan dua kendaraan bermotor.

Pernyataan yang salah adalah ...

A. Kecepatan terendah kedua untuk

kendaraan A yaitu pada detik ke-4

hingga detik ke-10

B. Kecepatan tertinggi kendaraan B

dicapai pada detik ke-18 hingga detik

ke-23

C. Pada detik ke-10 hingga detik ke-15

kendaraan A dan B berhenti

D. Sampai. dengan Km I rata-rata

kecepatan kendaraan A lebih besar

daripada kecepatan kendaraan

i

6 8 LOt2L4L6L82022
Waktu (dtk)
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9..1, fohatikao gambar berihrt.

r'll, )

Persamaan garis hasil franformasi rotasi R[O, 180') dilanjutkan dengan pencerminan ! = -x terhadap
garis AB adalah ...

A. !=2x+4
B. !=2x-4
c. !=-zx+4
D. Y=-zx-4

l0.jJika 0<a<1 dao grafik fungsi hradrat !=a(x-1r)r*2a berada di bawah grafik fungsi y-
r , (d +?n)(x + 1) - 2o(2a+ 1), mnkn nilai r yang meme,nuhi adalah ...1,./

"tq[ ." ^ ^

t-{r"/'.< 'rt, ecr<3
.+*B*-c(r(3''r'".ffirc&.t

ll.

I
: : :';i:l

' ::1:='!' 

'l_

D. 31x(3*a

Nilai sudut x dtn]u padagambarbedhtadalah ...

A. x =74";y=L04o
B. x=37";y=L04"
C. -x = 74"iy = L14"

D. x=37"; y=106'
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Grafik berikut mentmjrrkkan persentase peserta berdasarkan jenis kelamin pada suatu ujian masuk sekolah

tinggi dari tahrm 2013 sampai 2017. Sedangkan tabel di bawahnya menunjukkan jumlah peserta ujian dan

jr-nlah lulusan, serta komposisi lulusan berdasarkan jenis kelamin.

iti

l

1

2015 2017

t Laki-laki I Perempuan

Tahun Jumlah peserta

ujian
Jumlah lulusan Persentase lulusan

laki-1aki
Persentase lulusan

perempwm

20t3 1400 800 60 40

2014 800 660 50 50

20ts 1000 500 45 55

2016 500 400 48 52

2017 I 100 800 64 36

Total peserta perempuan yang tidak lulus ujian selama lima tahun adalah ... orang.
A. 454

B. 476

c. 494

D. 536

13. Menjelang tahun baru, harga sejenis pakaian olahraga dipotong (didiskon) dua kali seperti dinyatakan pada

tanda di samping. Jika harga mula-mula suatu pakaian Rp400.000,00, maka seseorang yang membeli

pakaian tersebut harus membayar sebesar ...

A. Rp124.000,00

B. Rp136.000,00

C. Rp276.000,00

D. Rp300.000,00

14. 'Pada suatu data terdapat 21 bilangan bulat positif. Bilangan terbesar pada data tersebut adalah 16. Median

dari data adalab 10. Rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut adalah ...

A. 5,0

B. 5,5

c. 6,0
D. 6,5
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-.4 -5t'
E

I
;,1

l5.,.,Diberikan bilangan asli dua digit.

.; bersisa 5 jika dibagi 7 adalah ...
I -.'

L'.
A.

45
L

B.
30
1

C.
8
1

D.
4

Peluang bahwa bilangan tersebut memiliki digit penyusun prima dan

)'0 adalah ...

t.

S"** bilangan real xyang memenuhi pertidaksamaan
2(x+3)-siF2

x+2

t*, A.

B.

C.

D.

x 1-lataux> 2

-2<x<-Z ataux) 2
4

0<x S-lataax>L2

-Z<x<2

dlb-
::E
.-

\ ' .r.-
.17.;Diketahuix,y,dlnzadalahtigabilangaribulatpositif. Tigatengut (x,y,z) yang memenuhi(x+2y), =-/r' 

- - o-- --T - --9- \'-tJ'-, J'

; 64 ada sebanyak...
l-\,_44
, B. 32"

c. 35

D. 36 'r-::'i:::i1: 
-::-''::i...]"1:-::' r' ' : : : '

{ 18. r Rata+ata usia sepasang suami istri pada saat mereka menikah adalah 25 tahun. Rata-rata usia keluarga pada

I saat anak pertama mereka lahfu iiddfrrt 18 tahrm- Rata-rata usia keluarga pada saat anak kedua lahir adalah

15 tahun Rda*#i'6iF,keftffiga Fda,saat atrak ketigattan ke€mpat lahir fte,mbr) adalah 12 tahun. Jika

saat ini ratadata usia enam orang ini adatah 16 tahun, maka usia anak pertama adalah ... tahun.

A.7
B.8
c.g
D. l0

l
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19.

rl

I iPerhatikan MBC danlitgkaran dalam pada gambar di bawah.

.A

Jika MBC sama sisi dengan CD = 6 crn,mak,a

A. L6n

B. LZtr

C. 9tt
D. 4n

luas daerah lingkaran dalam adalah ... cm2.

20. Diberikan MBC.tikaAC =AB = lcmdan BC =tf3cm,makafuasMBC adalah ....cnf.

o.:a
,.;fi

";fi
D. 1

4

ongkos kirim sepeda motor

berdasarkan hasil penjumlahan

berikut.

Jenis motor P a R
^s

Harga pokok 1 1000000 10400000 10700000 I 1300000

Pajak s% 6% 7% 5%

Ongkos kirim 7% t0% 9% 6%

Laba t2% l2o/o l2o/o t0%

Jika harga beli adalah penjumlahan dari harga pokok berserta pajak dan ongkos kirim, maka harga jual
sepeda motor paling mahal adalah jenis ...

A.P
B.A
C.R
D.S

21. Dealer sepeda motor menjual empat jenis sepeda motor yaitu P,Q,R,S. Perse,ntase pdak

dihitung berdasarkan harga

dari harga pokok, pajak, dan

pokok. Persentase laba dihitung

ongkos kirim sebagaimana tabel
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B.

C.

D.

t
#

3
r
I

i.
*i
s

22. Diketahui xny'r' ( 0 aan xz (-0. pemyataan berikut yang benar adalah ...

A. x1z <0 , jika 1z >0

Yag,jika xy<0
x

ry<0,jika 1z>0

xy>O, jika y >0

23. Pada sebuah laci terdapat beberapa kaos kaki berwarna putih dan berwarna hitam. Pada sebuah laci terdapat

beberapa kaos kaki berwama putih dan berwama hitam. Jika dua kaos kaki diambil secara acak, maka
;;i *peluaog terpilihnya kedua kaos kaki berwarna putih adalah ). nXubanyak kaos kaki berwarna hitam adalah

genap, maka paling sedikit kaos kaki berwarna putih adalah ...

A. t2

B. t5

c. 18

D. 2t

Jilrardmyadatahhfmgruhlmpcitifdcngeny>l,sehinggaa/=318530,makanilair-yyang
rrrrngtin r.lrlrh ----

A. 8r',375 
:

B. 84369

c. 84363

D. 8/.357

25. Sal&sercdohsihnsirmtuksiste,mpersamaan x+2y-6m0 dan 3x+y-6000 adalah... (12B)

3i A Dua mmg siswa membeli pensil dan penghapus seharga Rp6.000,00. Salah seorang siswa tersebut

membeli pensil dan tiga penghapus seharga Rp6.000,00. Berapakah harga masing-masing sebuah pensil

dan penghapus?

B. Dua orang siswa membeli pensil dan tiga buah penghapus seharga Rp6.000,00. Selain itu, dia juga

membeli dua buah pensil dan sebuah penghapus untuk adiknya seharga Rp6.000,00. Berapakah harga

masing-masing sebuah pensil dan penghapus? 
,

C. Seorang siswa akan membeli dua buah pensil dan tiga buah penghapus. Siswa tersebut memiliki uang

Rp12.000,00. Berapakah harga masing-masing sebuah pensil dan penghapus? .

D. Seorang siswa membeli sebuah pensil dan tiga penghapus seharga Rp6.000,00. Selain itq dia juga

membeli dua buah pensil dan sebuah penghapus untirk adiknya seharga Rp 6.000,00. Berapakah harga

masing-masing sebuah pensil dan penghapus?

24-

1'ti

I ;;-:'-'l::
rc#

*

r
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