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Bilangan Bulat 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 
1. Suhu sebongkah es mula-mula 5oC. 

Dua jam kemudian suhunya turun 
7oC. Suhu es itu sekarang adalah .... 
a. –12oC   c. 2oC 
b. –2oC   d. –12oC 
 

2. Jika x lebih besar dari 1 dan kurang 
dari 4 maka penulisan yang tepat 
adalah .... 
a. x > 1 > 4  c. 1 > x > 4 
b. x < 1 < 4  d. 1 < x < 4 

3. Pernyataan berikut yang benar 
adalah .... 
a. 17 – (–13) – 4 = 0 
b. –25 – (–8) – 17 = –34 
c. –18 + (–2) + 13 = 7 
d. 12 + (–7) – 6 = 1 
 

4. Jika p = –1, q = –4, dan r = 2, nilai 

dari 
𝑝𝑞

𝑟
 adalah .... 

a. –1   c. 1 
b. –2   d. 2 
 

5. Nilai dari (6 : 3)2 × 23 adalah .... 
a. 22   c. 32 
b. 23   d. 33 
 

6. Bentuk sederhana dari 
(3 × 4)3 × (2 × 5 × 7)2 : (2 × 5 × 6)2 
adalah .... 

a. 22 × 3 × 72 
b. 2 × 32 × 72 
c. 2 × 32 × 73 
d. 24 × 3 × 72 
 

7. Nilai dari  26 × 33 × 703
 adalah .... 

a. 6   c. 15 
b. 12   d. 20 
 

8. KPK dan FPB dari 72 dan 120 
berturut- turut adalah .... 
a. 40 dan 24  c. 360 dan 40 
b. 360 dan 24  d. 240 dan 360 
 

9. Nilai dari 35 + 14 × 8 – 34 : 17 
adalah .... 
a. 145   c. 246 
b. 245   d. 345 
 

10. Nilai dari –3 × (15 + (–52)) = ... 
a. 97   c. 111 
b. –111   d. –201 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut dengan singkat dan tepat. 

1. Suhu suatu kamar diketahui 15oC. 
Kemudian turun toC, sehingga 
suhunya sekarang menjadi 13oC. 
Hitunglah nilai t. 
 

2. Gunakan garis bilangan untuk 
menghitung nilai dari 
a. 4 + (–6) 
b. –2 + (–3) 
c. 9 + (–5) + (–4) 
d. –6 – 3 
e. (–4) + 2 + (–1) 
 

3. Nyatakan operasi pengurangan 
berikut ke dalam operasi 
penjumlahan, kemudian tentukan 
nilainya. 
a. 2 – 13 
b. 9 – 3 
c. 4 – (–7) 
d. 6 – (–2) 

e. –10 – 5 – 3 
f. 35 – (–9) 
g. –18 – 41 – (–24) 
h. 36 – 45 – (–16) 
 

4. Tentukan nilai operasi hitung 
berikut. 
a. 5 × [(–3) + (–12)] 
b. [(–20) + 11 – 5] × (–2) 
c. (–35) : 7 (–3) 
d. 12 × (–2) : 4 + (–5) 
 

5. Hitunglah nilainya. 
a. 53 × 52 : 54 
b. (22 × 32)2 : 23 

c.  3 16  2 36  

d. 
2𝑥

𝑦
×  𝑥3𝑦63

∶    𝑥𝑦 2 

 

 

 

 

 
 



Kumpulan Soal Matematika VII ( BSE – Dewi Nurhariyani) 

Muhammad Yusuf  Halaman 2 

Pecahan 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 
1. Daerah arsiran pada gambar di atas 

menunjukkan pecahan .... 
a. 5/8  
b. 5/4 
c. 1/2 
d. 9/5 
 

2. Di antara pecahan berikut yang 

senilai dengan pecahan 
18

30
 adalah .... 

a. 915  c. 10/6 
b. 4/10  d. 4/6 
 

3. Bentuk sederhana dari 
86

129
 adalah .... 

a. ½  c. 3/4 
b. 2/3  d. 4/5 
 

4. Tiga buah pecahan yang terletak di 

antara 
3

8
 dan 

1

4
 adalah .... 

a. 
5

16
 , 

6

16
 , dan 

7

16
 

b. 
9

32
 , 

10

32
 , dan 

11

32
 

c. 
4

16
 , 

5

16
 , dan 

6

16
 

d. 
2

8
 , 

3

8
, dan 

4

8
 

 
5. Pernyataan di bawah ini benar, 

kecuali .... 

a. 
3

8
 = 0,375 

b. 
2

3
 = 66

2

3
% 

c. invers dari 
5

8
 adalah 

8

5
 

d. 2
2

3
 = 50% 

 

6. Hasil dari 11
1

2
 + 2

1

3
 - 3

1

4
 adalah .... 

a. 11
9

12
   c. 10

7

12
  

b. 11
5

12
   d. 12

5

12
  

 

7. Hasil dari  2
1

4
− 1

1

3
 ∶ 3

1

3
 adalah .... 

a. 
11

40
   c. 1

2

40
  

b. 1
1

40
    d. 2

1

40
  

 
8. Nilai dari 23,51 + 8,76 – 3,44 adalah 

.... 
a. 23,38   c. 28,38 
b. 28,83   d. 82,83 

 

9. Hasil dari  −
3

4
 

2

×  −
3

4
 

3

= .... 

a. −
27

256
   c. −

243

1024
 

b. 
81

1024
   d. 

243

1024
 

 
10. Bentuk baku dari 0,000256 adalah 

.... 
a. 2,56 × 10–4  c. 25,6 × 102 
b. 2,56 × 10–3  d. 2,56 × 10–2 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 

dengan singkat dan tepat. 

1. Tulislah pecahan yang sesuai dengan 

daerah yang diarsir pada gambar berikut. 

Kemudian masing-masing nyatakan 

dalam bentuk desimal dan persen. 

 
 

2. Selesaikan operasi hitung berikut. 

a.  3
2

3
∶ 1

1

2
 ×  2

1

2
× 1

1

3
 

b.  −
2

5
+

11

13
 × 2

1

2
 

c.  −
1

12
 ×  

6

15
∶  

1

6
 

d. −10
2

3
+ 5

5

6
− 2

1

4
 

 

3. Selesaikan operasi hitung berikut. 

a. 0,37 + 4,45 – 0,26 

b. 63,5 – 3,81 + 2,4 

c. 18,4 ×0,3 

d. 92,6 : 0,4 

 

4. Ubahlah pecahan berikut dalam bentuk 

desimal, kemudian bulatkan sampai tiga 

tempat desimal. 

a. 
2

9
    c. 

9

17
 

b. 
11

13
    d. 

5

12
 

 

5. Tulislah bilangan-bilangan berikut dalam 

bentuk baku dengan pembulatan sampai 

satu tempat desimal. 

a. 748.300.000 

b. 0,00000124 

c. 9.346.000.000 

d. 0,0000008476 

 

 
 



Kumpulan Soal Matematika VII ( BSE – Dewi Nurhariyani) 

Muhammad Yusuf  Halaman 3 

Operasi Hitung Bentuk Aljabar 
 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 
1. Koefisien dari x pada bentuk aljabar 

2x2 – 24x + 7adalah .... 
a. 2   c. 24 
b. –7   d. –24 
 

2. Bentuk aljabar berikut yang terdiri 
atas tiga suku adalah .... 
a. abc + pqr  c. ab – pq 
b. ab + ac – bc  d. 3ab – 3cd 
 

3. Bentuk paling sederhana dari 
2(3x +2y) – 4(x – 5y) adalah .... 
a. 10x – 10y  c. 2x – y 
b. 2x + 24y  d. 2x – 3y 
 

4. Bentuk sederhana dari 
8x – 4 – 6x + 7 adalah .... 
a. 2x + 3   c. 2x – 3 
b. –2x + 3  d. –2x – 3 
 

5. Jika p = 2, q = –3, dan r = 5, nilai 
dari 2p2r – pq adalah .... 
a. 74   c. 86 
b. 46   d. 34 
 

6. Hasil penjabaran dari (2x – 3)2 
adalah .... 
a. 4x2 + 6x + 9 
b. 4x2 – 12x + 9 
c. 2x2 + 12x + 3 
d. 2x2 + 6x + 3 
 

7. KPK dan FPB dari ab2c2 dan b3c2d 
adalah .... 
a. b2c2 dan a2b2c2 
b. ab3c2d dan b2c2 
c. ab3c3d dan b3c3 
d. b3c3 dan ab3c2d2 
 

8. Hasil dari 
𝑥−7

3
+

2𝑥+4

5
 adalah .... 

a. 
11𝑥−3

15
  c. 

11𝑥−23

15
 

b. 
11𝑥−11

15
  d. 

11𝑥−47

15
 

 

9. Nilai dari 
9

3𝑥
−

2

𝑠𝑥
 adalah .... 

a. 
7

15𝑥
   c. 

39

15𝑥
 

b. 
19

15𝑥
   d. 

11

15𝑥
 

 

10. Panjang sisi-sisi suatu segitiga 
diketahui berturut-turut p cm, 2p 
cm, dan (p + 4) cm. Keliling segitiga 
tersebut adalah .... 
a. (4p + 4) cm  c. (2p + 6) cm 
b. (3p + 4) cm  d. (2p + 2) cm 

 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut dengan singkat dan tepat. 
1. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 

a. –4x + 5y – 10x + y 
b. (5x + 7) – 3(2x – 5) 
c. 8x – 2(–4x + 7) 
d. –3(2x – 5) + 2(–x + 4) 
e. 2x2 – 3x + 5 – 3x2 + x – 9 
 

2. Tentukan hasilnya. 
a. (2x – 1) (–3x + 4) 
b. (–3p + 1)2 
c. (–5x – 3)3 
d. –2x(x + 3) (3x – 1) 
 

3. Tentukan KPK dan FPB dari bentuk 
aljabar berikut. 
a. 5p2q3 dan 18pq2r3 
b. 20pq dan –35p2q 
c. 25p2qr2, 30pqr2, dan 36p3q2r 
d. 12pq3r, 24pqr, dan 20p2q2r 
 

4. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 

a. 
2𝑥+1

3
+

3𝑥−2

5
 

b. 
𝑥+1

2𝑥
−

𝑥−1

3𝑥
 

c.  
𝑥𝑦

6
 

2

×  
2𝑥

𝑦2 
3

 

d. 
𝑝+𝑞

6
∶  

𝑝𝑞

12
 ; p , q  ≠ 0 

 
5. Sebuah yayasan sosial memberikan 

bantuan kepada korban banjir 
berupa 35 dus mi dan 50 dus air 
mineral. Satu dus mi berisi 40 
bungkus dengan harga 
Rp900,00/bungkus. Adapun satu dus 
air mineral berisi 48 buah dengan 
harga Rp500,00/buah. Tentukan 
harga keseluruhan mi dan air 
mineral tersebut. 
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Persamaan dan Pertidaksamaan 
Linear Satu Variabel 

 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 
1. Penyelesaian dari persamaan 6 – 2x 

= 5x + 20 dengan x variabel pada 
himpunan bilangan bulat adalah .... 
a. x = 1   c. x = –2 
b. x = 2   d. x = –1 
 

2. Diketahui persamaan-persamaan 
berikut. 

(i) 
1

5
x - 3 = 1  (iii) x – 15 = 5 

(ii) x – 5 = 5  (iv) 3x – 45 = 15 
Dari persamaan di atas yang 
merupakan persamaan ekuivalen 
adalah .... 
a. (i), (ii), dan (iii) 
b. (i), (iii), dan (iv) 
c. (i), (ii), dan (iv) 
d. (ii), (iii), dan (iv) 
 

3. Panjang sisi-sisi sebuah segitiga 
diketahui 2x cm, (2x + 2) cm, dan 
(3x + 1) cm. Jika kelilingnya 24 cm, 
panjang sisi yang terpanjang adalah 
.... 
a. 6 cm   c. 10 cm 
b. 8 cm   d. 12 cm 
 

4. Harga sebuah buku sama dengan dua 
kali harga pensil. Jika 6 buku dan 15 
pensil harganya Rp21.600,00, harga 
satu buku adalah .... 
a. Rp1.600,00  c. Rp800,00 
b. Rp1.500,00  d. Rp750,00 
 

5. Tiga bilangan genap yang berurutan 
jumlahnya 108. Bilangan yang 
terbesar adalah .... 
a. 36   c. 40 
b. 38   d. 44 
 

6. Jika pengurangan 2x dari 3 hasilnya 
tidak kurang dari 5 maka nilai x 
adalah .... 
a. x ≥ 4   c. x ≤ 4 
b. x ≥ –1   d. x ≤ –1 
 

7. Batas nilai x dari pertidaksamaan 
1

3
(x - 2) < −

1

4
(x - 2) , jika x variabel 

pada himpunan bilangan bulat 
adalah .... 

a. x < 2   c. x < –2 
b. x > 2   d. x > –2 
 

8. Grafik himpunan penyelesaian dari 
2x + 4 > 3x + 2 dengan x variabel 
pada {–3, –2, –1, ..., 3} adalah .... 

 
 

9. Penyelesaian dari 2(3 – 3x) > 3x – 
12, jika x variabel pada himpunan 
bilangan bulat adalah .... 
a. x < –2   c. x < 2 
b. x > –2   d. x > 2 
 

10. Panjang sisi-sisi sebuah persegi 
diketahui (x + 2) cm. Jika kelilingnya 
tidak lebih dari 20 cm, luas 
maksimum persegi tersebut adalah .... 
a. 9 cm2   c. 20 cm2 
b. 16 cm2  d. 25 cm2 

 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut dengan singkat dan tepat. 
1. Jika variabel pada himpunan 

bilangan rasional, tentukan 
himpunan penyelesaian dari setiap 
persamaan berikut. 

a. 
𝑥−4

2
−

𝑥+5

5
= −1 

b. 2x - 
1

2
 = 

3

2
 

c. 
𝑥

2
 = 

𝑥

7
 -10  

d. 
1

5
x – 2 = 

1

2
 (x – 1) 

e. 2y – 13 = 12 – 
1

2
y  

f. 5(13 – y) = 9y – (2y – 5) 
 

2. Panjang sisi-sisi suatu persegi 
panjang diketahui (2x – 6) cm dan (x 
+ 8) cm. Jika kelilingnya 28 cm, 
tentukan luas persegi panjang 
tersebut. 
 

3. Diketahui harga sepasang sepatu 2 
kali harga sepasang sandal. Jumlah 
harga kedua pasang sepatu dan 
sandal tersebut Rp82.500,00. 
Susunlah persamaan dalam x dan 
tentukan harga sepatu dan sandal 
tersebut. 
 



Kumpulan Soal Matematika VII ( BSE – Dewi Nurhariyani) 

Muhammad Yusuf  Halaman 5 

4. Dengan peubah pada himpunan 
bilangan bulat, tentukan 
penyelesaian pertidaksamaan berikut, 
kemudian gambarlah grafik 
himpunan penyelesaiannya. 
a. 4(x – 3) < x + 3 

b. 
𝑥

2
 - 1 ≤ 5 + 

𝑥

3
 

c. 
𝑥−2

4
 – 

𝑥−4

6
 > 

2

3
 

d. 2  5𝑥 − 2
1

2
 < 5 𝑥 + 3  

e. 
2𝑥−3

3
−

𝑥−3

2
≤ 1

1

5
 

f. 
𝑥

3
 + 1 > 

𝑥

2
 

 
5. Seorang anak mengendarai sepeda 

dengan kecepatan (x + 3) km/jam 
selama 1 jam 15 menit. Kemudian 
dengan kecepatan (2x – 4) km/jam 
selama 1 jam 30 menit. Jika jarak 
yang ditempuh seluruhnya tidak 
lebih dari 19 km, susunlah 
pertidaksamaan dalam x dan 
selesaikanlah. 

 
Perbandingan dan Aritmetika Sosial 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 

1. Jika harga 1 kuintal beras Rp600.000,00, 

dijual mengalami kerugian Rp15.000,00 

maka harga jual tiap kilogram beras 

tersebut adalah .... 

a. Rp5.775,00  c. Rp5.850,00 

b. Rp5.800,00  d. Rp5.900,00 

 

2. Pak Edi membuat 8 rak buku dengan 

biaya Rp40.000,00/buah. Ketika dijual, 

dua buah di antaranya laku Rp85.000,00 

per buah dan sisanya laku Rp65.000,00 

per buah. Keuntungan yang diperoleh Pak 

Edi adalah .... 

a. 2,5%   c. 50% 

b. 5%   d. 75% 

 

3. Harga suatu barang dengan diskon 10% 

diketahui Rp18.000,00. Harga barang 

sebelum didiskon adalah .... 

a. Rp20.000,00  c. Rp21.000,00 

b. Rp19.800,00  d. Rp22.000,00 

 

4. Tina menyimpan uang di bank sebesar 

Rp1.200.000,00 dengan suku bunga 

tunggal 12% setahun. Bunga yang 

diterima Tina pada akhir bulan kesebelas 

adalah .... 

a. Rp144.000,00 

b. Rp132.000,00 

c. Rp160.000,00 

d. Rp156.000,00 

 

5. Diketahui berat bruto 3 karung gabah 300 

kg. Jika tara 1,5%, netonya adalah .... 

a. 290,5 kg  c. 29,5 kg 

b. 295,5 kg  d. 297,5 kg 

 

6. Seorang karyawan memperoleh gaji 

sebulan Rp1.400.000,00 dengan 

penghasilan tidak kena pajak 

Rp480.000,00. 

Jika besar pajak penghasilan 10%, besar 

gaji yang diterima karyawan itu adalah .... 

a. Rp920.000,00 

b. Rp1.260.000,00 

c. Rp1.308.000,00 

d. Rp1.352.000,00 

 

7. Bentuk paling sederhana dari 

perbandingan 4
1

2
  : 3

3

4
 adalah .... 

a. 4 : 3   c. 5 : 6 

b. 6 : 5   d. 4 : 5 

 

8. Diketahui suatu peta berskala 

1 : 40.000.000. Jika jarak kedua Kota A 

dan B pada peta tersebut 5 cm, jarak 

sebenarnya dari Kota A dan B adalah .... 

a. 200 km   c. 20.000 km 

b. 2.000 km  d. 200.000 km 

 

9. Suatu mobil memerlukan bensin 50 liter 

untuk menempuh jarak 450 km. Jika 

mobil tersebut menghabiskan bensin 5 

liter, jarak yang dapat ditempuh adalah .... 

a. 42 km   c. 44 km 

b. 43 km   d. 45 km 

 

10. Seorang pemborong akan membangun 

rumah dalam waktu 48 hari jika 

dikerjakan oleh 18 pekerja. Jika ia 

menghendaki selesai dalam waktu 32 

hari, banyaknya tambahan pekerja yang 

diperlukan adalah .... 

a. 4 pekerja  c. 12 pekerja 

b. 9 pekerja  d. 24 pekerja 
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 

dengan singkat dan tepat. 

1. Setiap sak semen dengan berat bruto 40 

kg dibeli dengan harga Rp24.000,00. 

Semen ini dijual eceran dengan harga 

Rp800,00 tiap kilogramnya, dan tiap sak 

pembungkusnya dijual laku Rp500,00. 

Tentukan keuntungan pengecer tersebut, 

apabila semen yang terjual 5 sak dan 

diketahui tara 1
1

4
% tiap sak. 

 

2. Seorang pedagang berhasil menjual 200 

buah mainan anak-anak dengan 

memperoleh uang Rp623.000,00. Setelah 

dihitung, ternyata ia mengalami rugi 

sebesar 11%. Tentukan harga pembelian 

sebuah mainan anak-anak tersebut. 

 

3. Sederhanakan perbandingan - 

perbandingan berikut. 

a. 3
1

3
 : 6

3

4
  

b. 25 cm : 1,5 km 

c. 1,5 kg : 375 gram 

d. 6
1

4
 mm : 1 dm 

 

4. Skala denah suatu gedung diketahui         

1 : 600. Denah tersebut berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 5,5 cm ×4,5 cm. 

a. Berapakah ukuran sesungguhnya 

gedung tersebut? 

b. Berapakah luas tanah yang diperlukan 

untuk membangun gedung tersebut? 

c. Berapakah harga tanah seluruhnya, 

jika harga 1 m
2

 tanah tersebut 

Rp350.000,00? 

 

5. Untuk memperbaiki jalan, diperlukan 

waktu 37 hari dengan jumlah pekerja 16 

orang. Setelah berjalan 7 hari, pekerjaan 

terhenti selama 6 hari. Tentukan 

tambahan pekerja yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himpunan 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 

1. Dari kumpulan-kumpulan berikut ini 

yang merupakan himpunan adalah .... 

a. kumpulan bilangan kecil 

b. kumpulan bunga-bunga indah 

c. kumpulan siswa tinggi 

d. kumpulan bilangan asli antara 4 dan 12 

 
2. Jika P = {bilangan prima ganjil}, 

pernyataan berikut yang benar adalah .... 

a. 2 ∈P   c. 9 ∈P 

b. 5 ∉P   d. 17 ∈P 
 

3. Himpunan semesta yang mungkin dari 

himpunan P = {0, 1, 3, 5} adalah .... 

a. himpunan bilangan cacah 

b. himpunan bilangan asli 

c. himpunan bilangan genap 

d. himpunan bilangan ganjil 
 

4. Himpunan A = {2, 3, 4, 6, 12} jika 

dinyatakan dengan notasi pembentuk 

himpunan adalah .... 

a. {x | x > 1, x ∈bilangan asli} 

b. {x | x > 1, x ∈faktor dari 12} 

c. {x | x > 1, x ∈bilangan cacah} 

d. {x | x > 1, x ∈bilangan kelipatan 12} 
 

5. Diketahui A = {a, b, c, d, e}. 

Banyaknya himpunan bagian dari A 

yang terdiri atas tiga elemen adalah .... 

a. 8   c. 10 

b. 9   d. 12 
 

6. Diketahui S = {bilangan cacah} 

adalah himpunan semesta, A = 

{bilangan prima}, dan B = {bilangan 

genap}. 

Diagram Venn yang memenuhi adalah 

.... 
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7. Diketahui himpunan semesta 

S = {a, b, c, d, e}, P = {b, d}, dan 

Q = {a, b, c, d}. Anggota himpunan 

P ∩Q’= .... 

a. {a, b, c, d}  c.{b, d} 

b. { }   d. {a, b, c} 

 

8. Jika n(X) = 10, n(Y) = 12, dan         

n(X ∩Y) = 7, n(X ∪Y) = .... 

a. 7   c. 10 

b. 8   d. 15 

 

9. Perhatikan diagram Venn berikut. 

 
Pernyataan berikut yang menunjukkan 

daerah arsiran dari diagram Venn di 

atas adalah .... 

a. (A ∪B) ∩(B ∩C) 

b. (A ∪B) ∩C 

c. (A ∩B) ∩C 

d. (A ∪B) ∩(B ∪C) 

 

10. Pada suatu agen koran dan majalah 

terdapat 18 orang berlangganan koran 

dan majalah, 24 orang berlangganan 

majalah, dan 36 orang berlangganan 

koran. Banyaknya seluruh pelanggan 

agen tersebut adalah .... 

a. 40 orang  c. 60 orang 

b. 42 orang  d. 78 orang 

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut dengan singkat dan tepat. 

1. Nyatakan himpunan-himpunan berikut 

dengan cara mendaftar anggota-

anggotanya dan dengan notasi 

pembentuk himpunan. 

a. A adalah himpunan bilangan bulat 

antara –3 dan 3. 

b. B adalah himpunan bilangan asli 

kurang dari 50 dan habis dibagi 5. 

c. C adalah himpunan bilangan prima 

kurang dari 31. 

d. D adalah himpunan tujuh bilangan 

cacah yang pertama. 

2. Gambarlah diagram Venn dari 

himpunan-himpunan berikut, kemudian 

tentukan anggota A ∩B. 

a. A = {2, 4, 6, 8, 10} dan B = {3, 6, 9, 

12, 15, 18} 

b. A = {a, u} dan B = {huruf 

pembentuk kata “sepedaku”} 

c. A = {huruf vokal} dan B = {huruf 

pembentuk kata “bundaku”} 

 

 

3. Diketahui X = {bilangan prima kurang 

dari 18}. Tentukan banyaknya 

himpunan bagian dari X yang memiliki 

a. 2 anggota; 

b. 4 anggota; 

c. 5 anggota; 

d. 6 anggota. 

 

4. Diketahui A = {1, 2, 3, 4}, B = {2, 4, 6, 

8}, dan C = {3, 4, 5, 6}. Dengan 

mendaftar anggota-anggotanya, 

tentukan 

a. A ∩B; 

b. A ∪C; 

c. A ∩B ∩C; 

d. A ∩(B ∪C)
C
; 

e. A
C
 ∪(B ∩C); 

f. A\B. 

Kemudian, gambarlah diagram Venn 

dari masing-masing operasi himpunan 

tersebut. 

 

5. Setelah dilakukan pencatatan terhadap 

35 orang warga di suatu kampung, 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

18 orang suka minum teh, 

17 orang suka minum kopi, 

14 orang suka minum susu, 

8 orang suka minum teh dan kopi, 

7 orang suka minum teh dan susu, 

5 orang suka minum kopi dan susu, 

3 orang suka minum ketiga-tiganya. 

a. Buatlah diagram Venn dari 

keterangan di atas. 

b. Tentukan banyaknya warga yang 

gemar minum teh, gemar minum 

susu, gemar minum kopi, dan tidak 

gemar ketiga-tiganya. 
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Garis dan Sudut 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 
1. Jika jarum panjang dan jarum 

pendek sebuah jam membentuk 
sudut 1200, waktu menunjukkan 
pukul .... 
a. 9.00 atau 7.00 
b. 4.00 atau 8.00 
c. 14.00 atau 7.00 
d. 2.30 atau 9.30 
 

2.  

 
Nilai x0 pada gambar di atas adalah .. 
a. 120   c. 22,50 
b. 180   d. 33,50 
 

3. Jika perbandingan antara sebuah 
sudut dengan pelurusnya adalah 2 : 3 
maka besar sudut tersebut adalah .... 
a. 260   c. 1080 
b. 720   d. 144o 
 

4. Berikut ini yang merupakan sudut 
refleks adalah .... 
a. 1/3 putaran penuh 
b. 1/4 sudut lurus 
c. 5/6 sudut lurus 
d. 5/6 putaran penuh 
 

5. Jika sudut yang besarnya p0 dalam 
sepihak dengan sudut yang besarnya 

q0 dan diketahui ∠q = 1120 maka 
nilai p0 = .... 
a. 560   c. 780 
b. 680   d. 1120 
 

6. Nilai x0 pada gambar di samping 
adalah .... 
a. 100 
b. 200 
c. 300 
d. 900 
 
 
 
 

7.  

 
Pada gambar di atas, nilai x0 dan y0 
yang memenuhi adalah .... 
a. 40 dan 200  c. 60 dan 230 
b. 50 dan 230  d. 80 dan 230 
 

 
8. Dari gambar di atas, nilai a0 adalah ... 

a. 350   c. 1100 
b. 750   d. 1450 
 

9. Perhatikan gambar berikut. 

 
Pada gambar di atas AB // DC // PQ. 
Jika AP = 8 cm, PD = 2 cm, nAB = 13 
cm, dan DC = 3 cm maka panjang 
PQ adalah .... 
a. 5 cm   c. 5,5 cm 
b. 5,3 cm   d. 5,7 cm 
 

10.  

 
Pada gambar di atas, nilai p adalah .... 
a. 10   c. 13 
b. 11   d. 14 

 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut dengan singkat dan tepat. 
1. Berapa derajatkah sudut terkecil yang 

dibentuk oleh kedua jarum jam pada 
pukul 
a. 1.00   c. 18.30 
b. 3.30   d. 19.50 
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2. Tentukan nilai a0, b0, dan c0 pada 
gambar berikut. 

 
 

3. Tentukan nilai x0 + y0 + zo pada 
gambar di bawah ini. 

 
 

4. Pada gambar berikut AB // DC. 
Sebutkan tiga pasang sudut yang 
sama besar. 

 
5. Perhatikan gambar berikut. 

Hitunglah nilai dari p dan r. 

 
 

Segitiga dan Segi Empat 
 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat. 
1. Jika suatu segitiga sudut-sudutnya 

berbanding 1 : 2 : 3 maka besar 
sudut terbesarnya adalah .... 
a. 108o   c. 135o 
b. 90o   d. 120o 

 
2. Pada sebuah segitiga ABC jika besar 

∠A = (4x + 10)o, ∠B = (5x – 30)o, 

dan ∠C = (6x – 40)o maka sisi yang 
terpanjang adalah .... 
a. sisi AB   c. sisi BC 
b. sisi AC   d. ketiga sisi 
 
 
 

3.  

 
Luas segitiga pada gambar di atas 
adalah .... 
a. 12 cm2   c. 5 cm2 
b. 7 cm2   d. 11 cm2 
 

4.  

 
Pada gambar di atas garis AD 
merupakan .... 
a. garis bagi  c. garis berat 
b. garis tinggi  d. garis sumbu 
 

5. Keliling sebuah persegi panjang 240 
cm. Jika perbandingan panjang dan 
lebarnya 7 : 5, ukuran lebarnya 
adalah .... 
a. 50 cm   c. 70 cm 
b. 55 cm   d. 75 cm 
 

6. Diketahui suatu persegi dengan sisi 
(x + 3) cm dan persegi panjang 
dengan panjang (2x – 3) cm serta 
lebar (x + 1) cm. Jika keliling persegi 
panjang = keliling persegi, panjang 
sisi persegi tersebut adalah .... 
a. 11 cm   c. 9 cm 
b. 10 cm   d. 8 cm 
 

7. Perbandingan panjang sisi-sisi sejajar 
suatu trapesium adalah 2 : 3. Jika 
tinggi trapesium 6 cm dan luasnya 
60 cm2, panjang sisi-sisi sejajarnya 
adalah .... 
a. 6 cm dan 8 cm 
b. 8 cm dan 12 cm 
c. 4 cm dan 6 cm 
d. 6 cm dan 9 cm 
 

8. Keliling belah ketupat diketahui 100 
cm. Jika panjang salah satu 
diagonalnya 14 cm, luas belah 
ketupat tersebut adalah .... 
a. 336 cm2  c. 84 cm2 
b. 168 cm2  d. 48 cm2 
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9. Pada jajargenjang PQRS diketahui ∠P 

: ∠Q = 2 : 3. Besar ∠P dan ∠Q 
berturut-turut adalah .... 
a. 72o dan 108o  c. 80o dan 120o 
b. 72o dan 90o  d. 60o dan 120o 
 

10.  

 
Luas layang-layang pada gambar di 
atas adalah .... 
a. 40 cm2   c. 48 cm2 
b. 52 cm2  d. 60 cm2 

 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut dengan singkat dan tepat. 
1. Perhatikan gambar berikut. 

 
Diketahui ∆ABC tumpul di titik A 
dengan AB = 11 cm, BC = 20 cm, AC 
= 13 cm, dan CD = 12 cm. 
Hitunglah 
a. luas ∆ABC; 
b. panjang garis tinggi AE. 
 

2. Diketahui ∆PQR dengan titik P(–1, 
2), Q(2, –2), dan R(–4, –2). 
Dari titik P ditarik garis tinggi PT. 
a. Gambarlah segitiga PQR tersebut 

pada bidang Cartesius. 
b. Tentukan koordinat titik T. 
c. Tentukan luas segitiga PQR. 
 

3. Lantai sebuah rumah berukuran 
panjang 8 m dan lebar 6 m. Lantai itu 
akan ditutup dengan ubin berukuran 
(20 cm × 20) cm. 
a. Hitunglah banyak ubin yang 

diperlukan untuk menutup lantai 
tersebut. 

b. Jika harga ubin Rp5.500,00 per 
buah, hitunglah biaya yang 
diperlukan untuk pembelian ubin 
tersebut. 

4. Sebuah halaman rumah bagian 
tengahnya berbentuk belah ketupat 
yang ukuran diagonalnya 16 m dan 
24 m. Bagian tengah halaman rumah 
tersebut akan ditanami rumput. Jika 
harga rumput Rp15.000/m2, 
hitunglah biaya yang diperlukan 
untuk menanam rumput tersebut. 
 

5. Lukislah ∆ABC sebarang, kemudian 
lukis 
a. garis bagi dari titik sudut A; 
b. garis berat dari titik sudut B. 

 

 

 

 


