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BERKAS SOAL DIKEMBALIKAN 

SOAL TAHAP FINAL  

BIDANG STUDI MATEMATIKA MADRASAH ALIYAH (MA) 

 

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 15 soal uraian, jawablah setiap soal dengan menuliskan langkah-

langkah pengerjaan dengan singkat dan jelas hingga didapatkan solusi akhir 

3. Waktu yang disediakan adalah 120 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 URAIAN  

1. Dalam segitiga ABC, diketahui sudut BAC = 800. Jika titik-titik D, E, dan F 

berturut-turut terletak pada sisi BC, AC, dan AB, dengan CE = CD, dan BF = BD, 

maka besar sudut EDF adalah....  

2. Jika diketahui 13 + 23 + 33 + ... + (n-1)3 + n3 =  
1

2
𝑛(𝑛 + 1) 2 dan 20043 = A2 – B2, maka 

nilai A dan B adalah .... 

3. Nilai dari (3𝑥 +  𝑦 +  4𝑧 + 1)  yang memenuhi persamaan 
𝑥𝑦

𝑥+𝑦
=

1

2
 , 

𝑦𝑧

𝑦+𝑧
=  

1

3
, 

𝑧𝑥

𝑧+𝑥
=

1

7
 adalah .... 

4. Jika 𝑥−𝑛  sama dengan  
1

𝑥
 
𝑛

untuk setiap bilangan real x, maka 𝑎3 −  𝑎−3  sama 

dengan .... 

5. Jika diberikan persamaan (𝑥2  
−  𝑥 −  1)𝑥+2 = 1, maka banyaknya bilangan bulat 

x yang merupakan solusi dari persamaan tersebut adalah .... 

6. Banyaknya segitiga siku-siku yang memiliki sisi tegak a, b dan sisi miring b + 1, 

dimana a, b adalah bilangan bulat dan b < 100, adalah …. 

7. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Peluang jumlah kedua angka 

yang muncul bilangan prima adalah …. 

8. Nilai maksimum dari fungsi 𝑓(𝑥) =  
1

3
 
𝑥2−4𝑥+3

 adalah .... 

9. Tentukan nilai x real yang memenuhi persamaan 

 𝑥 +  2𝑥 − 1 +  𝑥 −  2𝑥 − 1 = 2 

10. Besar suku ke-p dari suatu deret geometri adalah 2p. Sedangkan suku ke-2p 

adalah p. Jumlah p suku pertama deret itu adalah .... 

11. Diketahui x1, x2, x3 merupakan akar-akar persamaan x3 – 2x2 – 3x + 1 = 0. Nilai dari 
1

𝑥1
+ 

1

𝑥2
+ 

1

𝑥3
 = .... 

12. Jika 2ￜx - 1ￜ<ￜx + 2ￜ, maka nilai x yang memenuhi adalah .... 
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13. Diketahui bilangan 𝑎 + 1, 𝑎 – 2, 𝑎 + 3 membentuk barisan geometri. Agar ketiga 

suku ini membentuk barisan aritmatika, maka suku ketiga harus ditambah 

dengan .... 

14. Banyaknya bilangan terdiri dari 3 angka berbeda dan habis dibagi 5 yang dapat 

disusun dari angka-angka 0, 1, 2, ..., 9 adalah .... 

15. Himpunan 20 bilangan mempunyai rata-rata 20. Sembilan diantara bilangan 

tersebut rata-ratanya 9. Rata-rata dari 11 bilangan yang tersisa adalah .... 
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