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Kemampuan yang diuji: 
Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilngan bulat. 

1. Jika diketahui a= -5; b=2; c= -4 dan d= 3  nilai dari 
bc

dadcdab +−+−
  adalah… 

2. Untuk acara ulang tahun anaknya, Bu Indri membeli  5 kotak  roti ukuran sedang dan 1 kotak roti 
ukuran besar. Setiap roti ukuran sedang dipotong menjadi 12 potong sedangkan kotak roti 
ukuran besar dipotong menjadi 15 potong. Jika setiap anak yang hadir mendapat 3 potong roti, 
banyaknya orang yang hadir dalam pesta tersebut adalah..... 

3. Dalam suatu pertandingan catur diadakan peraturan jika menang diberi sekor 2, kalah diberi 
sekor -1 dan seri diberi sekor 1. Bimo bermain 5 kali melawan Ari. Ternyata Bimo menang 3 kali 
dan 1 kali seri. Sekor yang diperoleh Ari adalah .... 

 Kemampuan yang diuji: 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

4. Bu Dibyo membelanjakan separuh uangnya di Toko Merah, kemudian separuh dari sisanya di 
untuk belanja di Toko Biru dan sepertiga uang sisa dari toko Biro dipergunakan untuk ongkos 
naik becak. Sesampainya dirumah ternyata sisa uang Bu Dibyo Rp 5000. Uang mula-mula yang 
dibawa Bu Dibyo adalah..... 

5. Pak Hudi memiliki sebidang tanah yang luasnya 4 ha, kemudian dibagikan kepada anak-

anaknya dengan mendapatkan bagian yang sama, yaitu 
3
2

ha. Berapa banyak anak Pak Hudi? 

6. Dari sebidang tanah milik Pak Hendro, 
5
2

bagian akan dibangun rumah, 
4
1

 bagian dibuat kolam. 

Sisanya untuk taman. Berapa persenkah yang dibuat taman? 
Kemampuan yang diuji 
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan perbandingan 

7. Sebuah gedung akan dibangun selama 108 hari melibatkan 30 orang tenaga kerja. Setelah 
dikerjakan selama 36 hari, karena sesuatu hal pengerjaan gedung tadi terhenti selama 24 hari. 
Agar pekerjaan selesai tepat waktu, banyaknya tenaga kerja yang harus ditambahkan adalah.... 

8. Seorang pemborong memperkirakan selesai membangun sebuah gedung selama 96 hari 
dengan 40 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 24 hari, karena suatu hal 8 orang pekerja 
mengundurkan diri. Tambahan waktu yang diperlukan oleh pemborong untuk menyelesaikan 
pekerjaan adalah....  

9. Dua kota yang berjarak 108 km tergambar 4,5 cm pada peta. Skala peta tersebut adalah.... 
10. Seorang perencana tata kota akan memperbaiki jalan utama dari kantor walikota sampai ke 

kantor dinas pariwisata. Kemudian ia melihat pada peta dengan skala 1: 250.000. Kedua kantor 
tersebut pada peta digambar 16 cm. Jika biaya perbaikan jalan per km adalah Rp 
150.000.000,00. Berapa biaya yang dipergunakan untuk perbaikan jalan utama tersebut? 

 
Kemapuan yang di uji 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual beli 

11. Toko ”Makmur Jaya” menerima kedelai sebanyak 75 karung dengan bruto 1 kwintal, dan tara 
3% tiap karung. Harga pembelian seluruhnya Rp 6.750.000,00. Harga jual kedelai Rp 1.200,00 
perkg dan bekas karungnya dijual Rp 1.500,00 per buah. Keuntungan seluruhnya adalah.... 

12. Seorang pedagang menjual sebuah kulkas dengan harga Rp 11.550.000,00. Pedagang tersebut 
untung 40%, harga pembelian kulkas tersebut adalah.... 

Kemampuan yang diuji 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan dan koperasi 

13. Budi menabung di Bank sebesar Rp 2.500.000,00 dengan bunga 15% pertahun. Besar 
tabungan Budi setelah 8 bulan adalah..... 

14. Bu Etik mendepositokan uang sebesar Rp12.000.000,00 di sebuah bank. Bank itu memberikan 
suku bunga 7% percatur wulan. Agar jumlah depositonya menjadi Rp14.100.000,00, maka 
berapa lama Bu Etik harus menyimpan uang di bank tersebut? 

15. Sebuah koperasi sekolah membeli buku tulis sebanyak 120 buah. Harga buku per buah Rp 
4.250,00 dengan rabat 20%. Uang yang harus dibayarkan oleh koperasi adalah.... 

16. Sebuah koperasi membeli 5 lusin pulpen seharga Rp 105.000. Jika koperasi mengharapkan 
untung Rp2.500,00 perbuah, berapakah harga jual pulpen perbuah? 
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Kemampuan yang diuji 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan 

17. Perhatikan gambar di bawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
       Gb 1  Gb  2          gb 3 
Lingkaran yang diarsir pada gambar ke 50 adalah ...... 
 

18. Pada segi empat terdapat dua diagonal, pada segilima terdapat 5 diagonal, pada segi enam 
terdapat 9 diagonal dan seterusnya. Pada segi 100 terdapat berapa diagonal? 

19. Perhatikan gambar susunan batang korek api di bawah ini. 
 
 
 
      (1)                    (2)                                     (3) 
Ada berapa batang korek api pada susunan ke 50? 

20. Dalam suatu pesta dihadiri oleh 100 orang, mereka saling berjabat tangan. Ada berpakali terjadi 
jabat tangan dalam pesta tersebut? 

21. Sebuah bambu dibagi menjadi 4 bagian dan panjang setiap bagian bambu membentuk suatu 
barisan geometri. Jika panjang potongan bambu terpendek adalah 25 cm dan potongan bambu 
terpanjang adalah 200 cm. Berapakah panjang bambu mula-mula? 

 
Kemampuan yang diuji 
Mengalikan bentuk aljabar 

22. (rx+3)(4x-p)=8x2 +qx-15, nilai q=.... 
23. (2x-3)(4x+5) = px2 +qx +r maka nilai p+q-r adalah.... 

 
Kemampuan yang diuji 
Menghitung operasi aljabar tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar 

24. Bentuk sederhana dari 
1

1
5

5
+

−
− xx

 

25. Diketahui P=(3x-2) dan Q=(x-3) nilai dari P2 –Q2 adalah.... 
 
Kemampuan yang diuji 
Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan  

26. Bentuk sederhana dari 
34
13:

328
19

2

2

−
−

−−
−

x
x

xx
x

 adalah..... 

27. Bentuk sederhana dari 22

22

4
62

yx
yxyx

−
−+

adalah..... 

Kemampuan yang diuji 
Menentukan penyelesaian persamaan linear dengan satu variabel 

28. Suatu persegipanjang kelilingnya 56 cm dan mempunyai ukuran panjang tiga kali ukuran lebar 
ditambah empat. Luas persegipanjang tersebut adalah.... 

29. Nilai x pada persamaan 3
2
1

(4x-5)+ 8
2
1

= -
3
2

(10x-1)+11 adalah.... 

30. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi (x+7) cm, (2x-1) cm, dan (3x-5)cm. Jika keliling 
segitiga tersebut adalah 31 cm, maka panjang sisi terpanjang adalah.... 
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Kemampuan yang diuji 
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan irisan atau gabungan dua himpunan. 

31. T={ bilangan prima kurang dari 19} dan K={bilangan ganjil antara 3 dan 13}; maka T∩ K 
adalah.... 

32. Survai makanan telah terindikasi ada 50 jenis roti menggunakan pengawet makan sejenis 
”burak”. 42 jenis roti menggunakan bahan pewarna makanan menggunakan pewarna pakaian, 
dan ada 14 jenis roti menggunakan pengawet burak dan pewarna makanan dengan pewarna 
pakaian. Hanya 5 jenis roti yang tidak menggunakan pengawet makanan dan pewarna pakaian. 
Banyaknya jenis roti yang telah disurvai adalah.... 

33. Dari 36 siswa disuatu kelas ternyata ada 20 siswa pernah menderita sakit kepala, 15 siswa 
pernah menderita sakit perut dan 8 siswa belum pernah menderita sakit kepala atau sakit perut. 
Berapa siswa yang pernah menderita sakit kepala dan sakit perut?  

Kemampuan yang diuji 

1 . 

2 . 
3 . 

. 2 

. 4 

. 6 

1 . 

2 . 

3 . 

.A B 
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 

34. Perhatikan relasi di samping! 
Relasi yang sesuai dari A ke B adalah..... 

 
 

35. Fungs f:x →
11

3
+
−

x
mx

, jika f(2)=1, nilai m adalah.... 

36. Suatu fungsi f(x)=ax+b memiliki himpunan pasangan berurutan {(2,1), (3,3), (p,7), (10,q)}, nilai 
p+q adalah.... 

37. A= {2,3,4} dan B= {5,6} banyaknya pemetaan yang dapat dibuat dari A ke B adalah.... 
 
Kemampuan yang diuji 
Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya 

38. Tentukan gradien garis 4x-5y+7=0 
39. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis 2x+3y-10= 0 adalah.....  
40. Tentukan persamaan garis melalui (3,-5) sejajar dengan garis 4x+3y-8=0 
41. Tentukan persamaan garis melalui (-2,3) tegak lurus terhadap garis 2x-3y=7 
42. Gradien garis yang melalui titik (a,3) dan (3,5a) adalah 7, maka a=.... 
43. Tentukan persamaan garis dan gradiennya grafik di bawah ini! 

 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                           1 2 

-1 

1 

2 

 
 
Kemampuan yang diuji 
Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel 
 

44. Seorang pedagang buah menjual 8 buah mangga dan 12 apel dengan harga Rp 4.000,00. 
Kemudian ia menjual lagi 16 buah mangga dan 8 buah apel dengan harga Rp 5.600,00. Jika 
Erni membeli 2 buah mangga dan 1 buah apel, Erni harus membayar pada pedagang tersebut 
sebesar.... 

45. Setengah uang Andre ditambah 
3
2

uang Ari sama dengan Rp30.000,00. Sedangkan 
5
2

uang 

Andre ditambah 
2
1

uang Ari sama dengan Rp 23.000,00. Berapakah selisih uang Andre dan Ari? 

46. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut 
3x-5y-11=0 

4x+3y-5=0 
47. Sekarang umur Endang dua tahun lebih muda dari umur Tika. Tiga tahun yang akan datang 

perbandingan umur mereka 5:6. Berapakah jumlah umur mereka sekarang?  

x 

y 

(0,2) 

O (3,0) O 

x 

y 

3 4 
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Kemampuan yang diuji 
Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras 

48. Panjang alas segitiga sama kaki 18 cm, Apabila luas segitiga 108 cm2, berapakah keliling 
segitiga tersebut? 

A 

D 

E F 

C 49. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Jika AD= 13 cm, DC= 4 cm 
BC= 15 cm dan AE= 5cm 
Tentukan luas trapesium ABCD! 
 B 

50. Manakah di bawah ini yang BUKAN tripel phytagoras 
a. 5, 12, 13 
b. 7, 24,25 
c. 8, 15,16 
d. 20, 21, 29 

 
Kemampuan yang diuji 
Menghitung luas bangun datar 

51. Sebuah belah ketupat mempunyai keliling 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya 10cm. 
Luas belah ketupat tersebut adalah.... 

15 cm 

7cm 9 cm 

52. Luas jajar genjang PQRS pada gambar di bawah ini adalah... 
 

53. Perhatikan layang-layang ABCD di bawah ini! 
Diketahui CD=13 cm, AD=20 cm, BD=24 cm  
Luas layang-layang ABCD=…. 
 
 
 
 
 
 
 

54. Suatu trapesium sama kaki  
panjang sisi yang sejaja masing-masing 
9 cm dan 21 cm, jika panjang kaki trapesium adalah 10 cm, berapakah luas trapesium 
tersebut? 

A 

B 

C 

D 

55. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan keliling 48 m dan dua sisi yang sejajar 
panjangnya 8 meter dab 20 meter, jika harga tanah Rp 75.000,00 tiap m2, maka harga seluruh 
tanah itu adalah.... 

 
Kemampuan yang diuji 
Menghitung keliling bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari 

56. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14m. Di sekeliling taman akan ditanam 
pohon palem dengan jarak antara pohon yang satu dengan yang lain 2 meter. Berapakah uang 
yang diperlukan untuk membeli pohon palem jika harga sebua pohon palem Rp 1.250.000,00? 

57. Perhatikan gambar di samping! 

A 

B 

C 

D 

12 cm 

5 cm 
16 cm 

O 

Seorang pedagang akan membuat layangan 
sebanyak 150 buah, dengan kerangka seperti 
gambar di samping. Dengan ukuran OA= 16 cm, 
OC= 5 cm, OD=12 cm. Di sekeliling layang-layang 
di beri benang. Berapakah panjang minimal 
benang yang diperlukan pedagang tersebut? 

 
Kemampuan yang diuji 
Menghitung besar sudut pada bidang datar 
 

58. Sebuah ΔABC dengan ∠A= 35o, ∠B= (x+16)o, dan ∠C= (2x+35)o. Tentukan besar ∠B 
59. Perhatikan gambar berikut! 

(2x+7)o

(3x-12)o

yo

Tentukan nilai y 
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Kemampuan yang di uji 
Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar 
berpotongan dengan garis lain 
 

60. Perhatikan gambar berikut! 
Jika AC// EG dan  ∠ABD:  
∠DFE = 3:5 maka besar 
∠DFG = ....... 
 
 
 
 
 

61. Perhatikan gambar di 
samping! Nilai p adalah .... 

 
 
 
 

62. Perhatikan gambar berikut 
Nilai x-y = ..... 
 
 
 
 

A 
B 

D F 

E 

C 

G 56o

108o

4po

 x+ 17o  x+ 3 o

 2y- 3o

 
Kemampuan yang di uji 
Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran 
 

A
B

O 

C

D

63. Perhatikan gambar berikut! 
∠A = (4x-3)o dan  ∠B= (2x+17)o 
Berapakah besar  ∠COD? 
 
 
 
 
 
 

A
B

O 

C
64. Perhatikan gambar di samping! 

∠ACB= 55o 
∠CAO= 20o 
Tentukan besar ∠ABC= ..... 

 
 
Kemampuan yang di uji 
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan 

65. Perhatikan gambar di samping! 
Tentukan nilai x 
 
 
 
 
 
 

66. Perhatikan gambar di samping! 
Jika diketahui panjang AE= 6cm 
DE= 4cm, AB= 16cm, CD= 8 cm 
Panjang EF adalah....... 
 
 

6 cm 

4 cm 

8 cm x  

A B 

F 

C D 

E 
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67. Perhatikan gambar di samping! 
Tentukan nilai x! 
 
 
 
 

68. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton 
berukuran 40 cm x 60 cm. Disebelah atas, 
kiri dan kanan foto tadi masih terdapat karton 
selebar 5 cm. Jika foto tadi sebangun 
dengan karton, berapakah lebar karton di 
sebelah bawah yang tidak tertutup oleh foto? 

 
69. Seorang anak yang tingginya 160 cm, berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu. Jika panjang 

bayangan anak itu oleh sinar lampu = 2m, maka tinggi tiang lampu adalah.... 
 

70. Perhatikan gambar di samping! 
Jika panjang EF= 8 cm, FB=14 cm, CF= 6 cm, 
maka panjang AD adalah .... 
 
 
 

 
Kemampuan yang di uji 
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kongruensi 

71. Banyaknya segitiga yang kongruen pada gambar di bawah ini adalah.... 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Pada gambar di samping ΔABC dan 
ΔEDF kongruen maka pernyataan di 
bawah ini yang benar adalah.... 

a. AC= 9 cm dan ∠F=75o 
b. AC= 9 cm dan ∠C=65o 
c. ∠C= 65o cm dan ∠F=75o 
d. ∠E= 40o cm dan ∠C=65o A B 

C 

40o

10 cm D E 

F 

65o 

9 cm 

A                                     D             B 

E   F    

C    

25 cm 

15 cm 

x 

 
Kemampuan yang di uji 
Menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar 

73. Suatu bangun datar yang memiliki titik sudut 12 buah, banyaknya bidang 8 buah , banyaknya 
rusuk 18 buah dan diagonal ruang 18 buah adalah pisma segi.... 

74. Enam puluh empat kubus dengan rusuk 1cm, kemudian disusun menjadi sebuah kubus besar. 
Permukaan kubus tersebut dicat warna biru. Ada berapa kubus kecil yang hanya terkena cat 
warna biru satu sisi saja? 

 
Kemampuan yang di uji 
Menentukan jaring-jaring bangun ruang 

75. Pada gambar di samping 
manakah yang merupakan 
jaring-jaring kubus. 
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Kemampuan yang di uji 
Menghitung volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung 

76. Sebuah bola logam dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air sehingga permukaan air tabung 
menjadi naik. Hitunglah tinggi air yang naik jika diameter bola 3 cm dan diameter tabung 5 cm. 

77. Hitunglah volume bangun pada gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 cm 

24 cm 
50 cm 

     12 cm 

     16 cm 

  8 cm 

10cm 

20 cm 

12 cm 
17 cm 

 
 
 
Kemampuan yang di uji 
Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung 

78. Hitunglah luas permukaan limas persegi panjang pada 
gambar di samping jika alasnya berukuran 32 cm x 18 cm 
dan tinggi limas 12 cm. 

79. Hitunglah luas prisma belah ketupat dengan diagonal     
diaginalnya 18 cm dan 24 cm serta tinggi limas 10 cm. 

80. Suatu balok panjang diagonal ruang 13 cm, panjang 
ditambah lebar ditambah tinggi samadengan 19 cm. 
Hitunglah luas permukaan balok tersebut. 

81. Volum sebuah tabung tanpa tutup adalah 785 cm3, dan tingginya 10 cm. Jika 14,3=π maka 
luas tabung tersebut.... 

Kemampuan yang di uji 
Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari 

82. 24 orang siswa mempunyai rata-rata nilai matematika 6,4. Jika 3 orang dari mereka keluar 
meninggalkan kelompoknya maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 6,3. Nilai rata-rata 
matematika tiga orang yang keluar tadi adalah.... 

83. Nilai rata-rata sekelompok siswa adalah 6. Jika ditambah satu orang lagi yang memiliki nilai 7, 
maka nilai rata-ratanya menjadi 6,2. Banyak siswa pada kelompok semula adalah.... 

Kemampuan yang di uji 
Menyajikan dan menafsirkan data 
 

84. Data nilai ujian sebagai berikut 
Nilai 5 6 7 8 9 

frekuensi 3 8 x 2 1 
Jika nilai rata-rata data di atas adalah 6,5 maka mediannya adalah.... 

85. Perhatikan grafik di bawah ini... 
                                             Frekuensi 
                                                   
 
Dari grafik di atas dapat 
dinyatakan bahwa selisih nilai 
rata-rata kelas IX A dan IX B 
adalah.... 
a. 0,66 
b. 0,22 
c. 0,14 
d. 0 

 
 
                                                                            6          7        8         9       10     Nilai 

KELAS IX A

KELAS IX B

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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