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KERJAKAN DENGAN TELITI DAN CARA/LANGKAH PENGERJAAN! 
A. Persamaan dan Fungsi Kuadrat 

 
1. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 4x2 – 3x – 10 = 0 adalah …. 

 
2. Akar-akar persamaan kuadrat 5x2 + 4x – 12 = 0 adalah .... 

 
3. Akar-akar persamaan kuadrat 3x2 - 6x + 4 = 0 adalah .... 

 
4. Penyelesaian persamaan kuadrat 4x2 + 2x = 0 adalah .... 

 
5. Akar-akar persamaan kuadrat 2x2 –  32 = 0 adalah .... 

 
6. Jika diketahui penyelesaian persamaan kuadrat  2x2 + 7x - 4 = 0 adalah m dan n. Jika diketahui m>n,  

maka nilai m - 2n = .... 
 

7. Persamaan 3x² – (2 + p) x + (p – 5) = 0 mempunyai akar–akar yang saling berkebalikan. Nilai p yang memenuhi 
adalah ........ 

 
8. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat x2 - 3x + 5 = 0 adalah p dan q maka nilai  

a. (p+q)2 . 2pq= .... 
b. (p+q)2  - 2pq= .... 

 
9. Diketahui penyelesaian persamaan kuadrat x2 + 6x – 3 = 0 adalah m dan n. Tentukan nilai: 

a. m + n 
b. m.n 
c. m2 + n2 

d. 
nm
11

  

e. 
n
m

m
n
  

f. (2m - 1)(2n - 1) 
 

10. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya -3 dan 4! 
 

11. Diketahui persamaan kuadrat x2 – 3x + 1 = 0, mempunyai akar–akar p dan q. Tentukan persamaan kuadrat yang 
akar–akarnya : 
a. 2p dan 2q  
b. p + 3 dan q + 3 

 
12. Jika diketahui persamaan kuadrat 2 2 1 0x x   mempunyai akar-akar p dan q.  Persamaan kuadrat baru 

dengan akar-akar 2p dan 2q adalah .... 
 

13. Diketahui y = 3x2 – 6x + 8. Tentukan: 
a. Titik potong dengan sumbu X  
b. Titik potong dengan sumbu Y 
c. Titik balik/Titik puncak/Titik ekstrim 
d. Persamaan sumbu simetri-nya  
e. Nilai baliknya (yp) dan jenisnya (maksimum/minimum) 
 

14. Selisih dua bilangan adalah 16, sedangkan rata-rata dari dua bilangan tersebut adalah 20.  Tentukan kedua 
bilangan tersebut! 
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15. Dari grafik fungsi berikut dapat ditentukan fungsinya adalah .... 

 
 
 
 
 

16. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X pada titik (2, 0) dan (–4, 0) serta memotong sumbu 
Y di titik (0, –8) adalah …. 
 

17. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik (–1, 4) dan melalui titik (0, 3) adalah …. 
 

18. Nilai balik dari fungsi kuadrat f(x) = 3x2 + 12x – 2 adalah ....   
 

19. Titik balik fungsi kuadrat  - 2x2 - 12x + 3 = 0 adalah .... 
 

20. Titik potong fungsi kuadrat f(x)  = x2 - 6x + 9 dengan sumbu X adalah .... 
 

21. Titik balik minimum grafik fungsi f(x) = x2 – 2x + 4 adalah .... 
 

22. Fungsi kuadrat yang mempunyai nilai maksimum 3 untuk   x = 1 dan grafiknya melalui (3, 1) memotong sumbu Y 
di titik .... 
 

23. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik  (3, 0),  (-4, 0) dan (2,12) adalah .... 
 

24. Suatu fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum –2 untuk   x = 3 dan untuk x = 0 nilai fungsi 16. Fungsi kuadrat 
itu adalah …. 
 
 

B. Logika Matematika  
1. Ingkaran dari kalimat ” Semua peserta olimpiade pintar matematika. ” adalah ... . 

 
2. Kalimat yang setara dengan ”Jika Boy rajin maka semua guru senang.” adalah ... . 

 
3. Invers dari pernyataan “Jika harga penawaran tinggi maka permintaan rendah ” adalah … . 

 
4. Kontraposisi dari  pernyataan “Jika hari hujan maka Lila tidak berangkat ke sekolah”, adalah… . 

 
5. Pernyataan “Saya lulus UN atau ke Jakarta” ekuivalen dengan pernyataan … . 

 
6. Konvers dari pernyataan “Jika semua siswa kelas XII lulus ujian maka semua guru gembira” adalah... 

 
7. lngkaran dari pernyataan "Semua siswi SMA Tarakanita 1 bertempat tinggal di Jakarta" adalah .... 

 
8. Negasi dari pernyataan “Disa cantik tetapi sombong” adalah .... 

 
9. Ingkaran dari pernyataan “Clerisa akan berlibur ke Singapura atau berlibur ke Lombok” adalah .... 

 
10. Negasi dari pernyataan “Jika kamu datang maka aku akan pergi” adalah .... 

 
11. Ingkaran dari pernyataan  p (~q  r)   adalah …. 

 
12. Pernyataan yang setara dengan  (p  q)  ~r  adalah …. 

 
13. Pernyataan ”Jika semua siswa tidak makan di kelas maka lantai bersih” ekuivalen dengan .... 
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14. Pernyataan yang setara dari pernyataan “Jika waktu istirahat tiba maka semua anak makan di kantin” adalah 
.... 
 

15. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan “Saya akan bekerja atau tidak lulus SMA” adalah ... 
 

16. Ingkaran dari pernyataan “Semua anak-anak suka bermain air.” adalah .... 
 

17. Negasi dari pernyataan “Hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung” adalah .... 
 

18. Pernyatan di bawah ini yang ekuivalen dengan pernyataan "Jika Shinta suka memasak maka masakan Shinta 
pasti enak" adalah .... 

 
19. Pernyataan yang setara dengan pernyataan “Reihan liburan ke Malaysia atau liburan ke Singapura.” adalah .... 

 
20. Negasi dari pernyataan" Hujan tidak turun dan cuaca hari ini tidak cerah" adalah .... 

 
21. Negasi dari pernyataan "Jika waktu istirahat tiba maka semua peserta meninggalkan ruangan” adalah .... 

 
22. Kalimat" Jika perang tidak terjadi maka kedamaian akan datang " ekuivalen dengan .... 

 
23. Ingkaran dari pernyataan ”Semua makhluk hidup perlu makan dan minum” adalah ..... 

 
24. Negasi dari pernyataan ”Matematika tidak mengasyikkan atau membosankan” adalah .... 

 
25. Konvers, Invers, dan kontraposisi dari pernyataan “Jika laut pasang maka tiang dermaga tenggelam” berturut-

turut adalah …. 
 
26. Dari argumentasi berikut : 

Jika Ibu tidak pergi maka adik senang. Jika adik senang  
maka dia tersenyum. Kesimpulan yang sah adalah .... 
 

27. Diketahui 
Premis 1 : Budi membayar pajak maka ia warga yang baik  
Premis 2 : Budi bukan warga yang baik. 
Kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah …. 
 

28. Diketahui premis-premis berikut: 
Premis 1 : Jika Anik lulus ujian, maka ia kuliah di  
perguruan tinggi negeri. 
Premis 2 : Jika Anik kuliah di perguruan tinggi negeri,  
maka Anik jadi sarjana. 
Premis 3 : Anik bukan sarjana 
Kesimpulan yang sah dari ketiga premis di atas adalah .... 
 

29. Dari argumentasi berikut: 
P1: Adik tidak makan atau adik tidak lemas. 
P2: Jika adik tidak bertenaga, maka dia lemas. 
Kesimpulan yang sah adalah… 
 

30. Diketahui premis-premis berikut: 
Premis1 : Jika Derila lulus ujian dan ranking satu maka ia melanjutkan sekolah. 
Premis 2 : Derila tidak melanjutkan sekolah. 
Kesimpulan yang sah adalah …. 

 
 
 
 



PERBAIKAN NILAI UAS KELAS X SMT 2 

 

theresiaveni.wordpress.com            4 
 

31.  Diketahui premis-premis: 
Premis 1 : Jika saya tidak rajin belajar maka saya tidak lulus ujian. 
Premis 2 : Saya tidak rajin belajar. 
Kesimpulan yang sah adalah …. 
 

32. Diketahui premis-premis: 
P1 : Jika hari hujan, maka sungai meluap. 
P2: Sungai tidak meluap. 
Penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah .... 
 

33. Diketahui premis-premis: 
Premis 1 : Jika saya terlambat bangun maka saya terlambat masuk sekolah. 
Premis 2 : Jika saya tidak mendapat sanksi maka saya tidak terlambat masuk sekolah. 
Kesimpulan yang sah adalah …. 

 
34. Diketahui premis–premis berikut: 
 Premis 1: Jika Amin berpakaian rapi maka ia enak di pandang. 

Premis 2: Jika Amin enak di pandang maka ia banyak teman. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah ... . 
 

35. Dari premis-premis berikut:  
P1: Jika hari banjir maka sekolah libur.  

 P2: Jika sekolah libur maka pelajaran terganggu.  
P3: Hari ini banjir.  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah ... . 
 

36. Diketahui premis–premis berikut: 
Premis 1 : Jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya maka lingkungan bersih  
Premis 2 : Jika lingkungan bersih maka hidup akan nyaman 

 Kesimpulan yang sah dari kedua premis tersebut adalah … 
 
37. Diketahui premis–premis: 

1). Jika pengendara taat aturan  maka lalu lintas lancar. 
2). Jika lalu lintas lancar maka saya tidak terlambat ujian. 
Kesimpulan yang sah dari premis–premis tesebut adalah ... . 
 

C. Trigonometri 
1. Luas suatu segitiga adalah 11,25  cm2, panjang kedua sisinya 5 cm dan 9 cm. nilai cos sudut apit kedua sisi yang 

diketahui adalah … . 
 

2. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB = 3 cm, AC = 4 cm, dan ÐCAB = 60°. CD adalah tinggi  segitiga 
ABC. Panjang CD = … cm. 

 
3. Seorang siswa SMA ingin menaksir tinggi gedung PQ yang tegak lurus permukaan 

tanah horizontal AP. Di A ia melihat puncak gedung Q dengan sudut 30º dan di B 
dengan sudut 60º. Jika AB = 10 meter dan tinggi mata siswa tersebut 1, 5 meter dari 
permukaan tanah, maka PQ terletak di antara ….. m. 

 
 
4. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC = 4cm, AB = 5 cm, dan cos B =   maka cos C = … . 

 
5. Diketahui segitiga ABC dengan AB = 7 cm, BC = 5 cm, dan AC = 6 cm. Nilai sin BAC = … . 

 
6. Himpunan penyelesaian  cos 2xº  = ½, untuk 0 x < 180 adalah … . 
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7. Jika sin A =  dan A adalah sudut pada kuadran II, tentukan : 
a. tan A di kuadran III 
b. cos A di kuadran III 

 

8. Nilai dari 
o225sin

o150tano018cos 
 = ...  . 

9. ° °
°. °

 = … . 
 

10. Nilai dari 
o765tan 

o135sin o90sin 
 = ... . 

 
11. Himpunan penyelesaian persamaan cos (2푥 − 30°)	= −  untuk 0 ≤ x ≤ 360 adalah ... . 

 
12. Himpunan penyelesaian persamaan cos (2푥 − 20°)	= −  untuk 0 ≤ x ≤ 360 adalah ... . 

 
13. Himpunan penyelesaian persamaan tan 3푥	= −1 untuk 0 ≤ x ≤ 2휋	adalah ... . 

 
14. Ubah koordinat kutub menjadi koordinat Cartesius, atau sebaliknya: 

a. A (8, 225) 
b. B ( 6, 330) 
c. C (4√3, 4) 
d. D (-2, 2√3) 

 
15. Dari segitiga ABC diketahui a = 2 cm,  b = 2√3 cm dan A = 30. Tentukan panjang sisi c ! 

 
16. Diketahui segitiga ABC dengan a = 2 , b = 3, c =4. Tentukan luas segitiga ABC! 

 
17. Balok ABCD.EFGH diketahui AD = 2 cm, AE = 1 cm, dan EF = 3 cm. Tentukan luas segitiga BDE! 

 
18. Dalam segitiga ABC, jika  A =	  dan  B =	  ,  tentukan sin  C! 

 
19. Pada segitiga ABC diketahui perbandingan sisi a : b : c  = 2 : 3 : 4, tentukan sin (A + B)!  

 
20. Dari suatu gedung bertingkat yang tingginya 8 m, Maya mengamati dua buah mobil yang segaris dengan kaki 

gedung tersebut. Sudut depresi mobil A dan B terhadap Maya berturut-turut adalah 30 dan 60 . Tentukan 
jarak antara mobil A dan mobil B! 

 
21. Seorang anak yang tingginya 160 cm bermain layang-layang di tanah datar. Tali layang layang diulurkan 

sepanjang 50 m dan membentuk sudut 300 dengan tanah. Tentukan tinggi layang-layang dari tanah! 
 


