
Latihan UTS
Sistem Koordinat dan Aljabar



Soal 1

Gambarlah titik-titik pada bidang kartesius
yang memiliki jarak 3 satuan dari sumbu x dan
5 satuan dari sumbu y



Soal 2

Diketahui Titik A (-4,5), B (0,7), C (3,0) dan D(-2,-4). 
Tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan
Sumbu-y



Soal 3

• Tentukan koordinat 4 titik yang berjarak 5 satuan
terhadap sumbu x dan 1 satuan terhadap sumbu y. 



Soal 4

Diketahui titik K(2,1) dan L(-5, 1).

A.Gambarlah garis melalui kedua titik tersebut. 

B.Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu x 
dan sumbu y

C.Gambarlah 4 titik yang berjarak sama terhadap garis
tersebut.



Soal 5

Tentukan titik-titik koordinat pada segitiga ABC dengan
syarat sebagai berikut.

(I) Segitiga ABC adalah sama kaki

(II)AB=BC, AC = 12 satuan, dan garis tinggi dari B adalah 8 
satuan

(III)A berada pada titik asal, AC berada pada sumbu X dan
B berada dikuadran I



Soal 6

Gambar 4 titik yang berjarak sama terhadap titik X(-3,-4), 
kemudian tentukanlah sumbu koordinatnya ke empat titik
tersebut.



Soal 7

Gambarlah sebuah garis m yang melalui titik A(3,5) yang 
memotong pada sumbu X dan sumbu y



Soal 8

Gambarlah sebuah garis yang melalui titik S(-2,7) dan
tegak lurus terhadap sumbu x. Bagaimana kedudukan
garis tersebut terhadap sumbuY, jelaskan alasanmu!



Soal 8

Diketahui 2 buah garis k dan l, tegak lurus terhadap sumbu
x. 

(a)Bagaimana kedudukan kedua garis tersebut terhadap
sumbu y

(b)Apakah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama
dengan sumbu y



Soal 9

Jika garis k sejajar dengan garis m, dan keduanya tegak
lurus terhadap sumbu y, apakah kedua garis tersebut
memiliki jarak yang sama dengan sumbu x? Jelaskan
jawabanmu.



Soal 10 

Jika 2𝑎 − 3 3𝑎 + 4 = 𝑝𝑎2 + 𝑞𝑎 + 𝑟, Maka nilai 𝑝 +
𝑞 + 𝑟 adalah….



Soal 11

Jika 𝑥2 + 𝑦2 = 43 𝑑𝑎𝑛 4𝑥𝑦 = 48.

𝑇𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 + 𝑦 2



Soal 12

Untuk 𝑎 = 18 𝑑𝑎𝑛 𝑏 = 17, maka nilai dari 𝑎4 − 2𝑎2𝑏2 + 𝑏4



Soal 13

Gunakan konsep aljabar untuk menentukan nilai

99 x 101



Soal 14

Sederhanakan 3𝑦 − 2 2 − 9𝑦 𝑦 − 5



Soal 15

Panjang dan lebar sebuah persegipanjang adalah
4𝑥 + 7 𝑐𝑚 dan 5𝑥 − 4 𝑐𝑚. Jika luas persegipanjang

tersebut 209 𝑐𝑚2. Tentukan: 

(a)Nilai dari x

(b)Keliling persegipanjang tersebut.



Selamat mencoba! 

Jika ada yang tidak bisa dijawab silahkan berkomentar di 
halaman weblog atau mengirim permasalahan ke
mhadhe82@gmail.com


