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BERKAS SOAL DIKEMBALIKAN 

SOAL TAHAP FINAL  

BIDANG STUDI MATEMATIKA MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 

 

Petunjuk Umum: 

1. Tuliskan identitas Anda (Nama, Asal Sekolah, dan Kabupaten/Kota Sekolah) secara 

lengkap pada setiap halaman dalam  lembar jawaban Anda. 

2. Tes ini terdiri dari 10 soal isian singkat dan 5 soal Uraian. Masing-masing soal isian 

singkat maksimum bernilai 1 dan masing-masing soal uraian maksimum bernilai 5. 

3. Untuk soal isian singkat, peserta menulis solusi akhirnya saja, namun untuk soal uraian, 

peserta diwajibkan menuliskan langkah-langkah pengerjaan dengan singkat dan jelas 

hingga didapatkan solusi akhir. 

4. Waktu yang disediakan adalah 120 menit. 

5. Anda diminta menuliskan jawaban yang sesuai untuk setiap pertanyaan pada lembar 

jawaban yang telah disediakan. 

6. Lembar soal dan lembar jawaban harus anda kumpulkan kembali pada saat tes berakhir. 

7. Bekerjalah dengan cermat dan rapi. 

8. Jawaban hendaknya anda tuliskan dengan menggunakan tinta, bukan pensil. 

9. Selama tes, anda tidak diperkenankan menggunakan buku (selain kamus Inggris-

Indonesia), catatan dan alat bantu hitung. Anda juga tidak diperkenankan bekerja sama. 

10. Mulailah bekerja hanya setelah pengawas memberi tanda dan berhentilah bekerja segera 

setelah pengawas memberi tanda. 

11. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan langsung bertanya 

kepada pengawas ujian. Selamat bekerja.   
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A. SOAL ISIAN SINGKAT 

1. Banyaknya segitiga yang dapat ditemukan pada gambar 1 adalah ….  

 

 

 

    

Gambar 1. 

2. Sebelas orang anggota tim sepakbola ditimbang secara berurutan. Setelah dua orang 

selesai ditimbang, dihitung rata-ratanya. Begitu pula ketika orang ketiga ditimbang, rata-

rata baru dihitung kembali. Demikian seterusnya. Diketahui nilai rata-rata ini selalu 

meningkat satu setengah kilogram sampai semua pemain selesai ditimbang. Selisih berat 

badan pemain yang paling berat dengan pemain yang ditimbang pada urutan ketiga 

adalah ... kilogram 

3. Sebuah silinder memiliki tinggi 5 cm dan volume 20 cm3. Luas permukaan bola terbesar 

yang mungkin diletakkan ke dalam silinder tersebut adalah …. 

4. Bilangan 10-angka terbesar menggunakan empat angka 9, tiga angka 7, dua angka 5, dan 

satu angka 3, sehingga dua angka yang sama tidak terletak bersebelahan adalah .... 

5. Bilangan asli n terbesar yang memenuhi 
1+2+3+⋯+𝑛

2𝑛2
 < 2014 adalah …. 

6. Pada gambar di bawah, PQRS adalah persegi dengan panjang 6 cm. Titik titik M dan N 

membagi diagonal PR menjadi tiga bagian sama panjang. Maka luas daerah yang diarsir 

adalah …. cm2 

  

 

 

 

 

                 Gambar 2. 

7. Sebuah bilangan bulat x diambil secara acak dari {𝑥| − 7 ≤ 𝑥 < 5, 𝑥 bilangan bulat}. 

Peluang bahwa x adalah penyelesaian pertidaksamaan  𝑥2 − 2𝑥 + 1 ≤ 3 adalah … 

8. Dalam sebuah kantong terdapat 7 bola warna putih, 8 bola warna hijau, dan 5 bola warna 

merah. Akan diambil 3 bola satu persatu dengan cara pengembalian artinya bila bola 
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sudah diambil dikembalikan ke dalam kantong tersebut. Peluang terambilnya 2 bola 

berwarna merah dan 1 bola berwarna hijau adalah… 

9. Diketahui bilangan bulat positif x memiliki sifat-sifat berikut, 3 membagi x, 4 membagi 

x+1, 5 membagi x+2, 6 membagi x+3, 7 membagi x+4, 8 membagi x+5, dan 9 membagi  x+6. 

Bilangan bulat positif pertama yang memiliki sifat ini adalah 3. Bilangan bulat positif ke-7 

yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah … 

10. Jika f(x) = (3x+2)(x – 1) + (3x+2) dan 12 + 22 + 32 + 42 + …….+ (2013)2 + (2014)2 = A, maka 

f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + …+ f(2014) = … 

 

B. SOAL URAIAN 

1. Carilah  nilai sederhana dari bentuk berikut, 

 
1

22
− 1  

1

32
− 1  

1

42
− 1 … 

1

20132
− 1  

1

20142
− 1  

2. Sebuah perahu motor dengan kecepatan 60 km/jam bergerak ke arah Selatan menuju 

suatu target dengan meninggalkan kapal induk yang bergerak ke arah Barat dengan 

kecepatan 30 km/jam. Jika bahan bakar perahu motor cukup untuk waktu 2 jam. Berapa 

jarak terjauh titik target yang dapat ditempuh oleh perahu motor dari titik awal, agar 

perahu motor dapat kembali ke kapal induk dengan aman? 

3. Perhatikan gambar 3 berikut. Di dalam suatu lingkaran besar berjari-jari 2 satuan 

berpusat di O terdapat persegi ABCD yang keempat titik sudutnya berada di lingkaran. 

Di dalam persegi ABCD terdapat lingkaran kecil yang menyinggung keempat sisi persegi. 

Di dalam lingkaran kecil terdapat persegi kecil yang keempat titik sudutnya berada di 

lingkaran kecil. Tentukan perbandingan luas yang diarsir dengan luas yang tidak diarsir!    

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.  

4. You are offered a chance to play a game. The rules are simple. There are 100 cards, face 

down. Fifty-five of the cards say “win” and 45 of the cards say “lose.” You begin with a 

bankroll of $10,000. You must bet one-half of your money on each card turned over, and 
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you either win or lose that amount based on what the card says. At the end of the game, 

all cards have been turned over. How much money do you have at the end of the game? 

5. Seorang peternak memiliki 144 hewan peliharaan yang terdiri dari sapi, kambing, kuda, 

ayam dan bebek. Banyak hewan berkaki empat adalah 16 lebih sedikit dibandingkan 

hewan berkaki dua. Sedangkan kuda miliknya adalah 2 lebih banyak dibanding sapi, 

tetapi 30 lebih sedikit dibanding kambing. Di samping itu ayam miliknya adalah 18 lebih 

banyak dibanding bebek. Banyak sapi dan ayam milik peternak tersebut adalah... 
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