
1. Jawaban: d
82.91 4 - 57.259 + 65.241 - 47

= (82.914 - 57.259) + 65.241 - 4

= 25.655 + 65.241 - 47.848

= (25.655 + 6s.241) - 47.848

= 90.896 - 47-848

= 43.048
Jadi, 82.914 - 57 .259 + 65.241 -

2" Jawaban: a
1.728 : (-24) x 4 = \1'728 : (-24

=-72 x 4

=_288
Jadi, 1.728 : (-24) x 4 = -288.

3. Jawaban: a

.848 = 43.048.

x4

- suhu udara di dalam ruang

dan di luar ruang Pendingin adalah

84:

dan 84 adalah 2 dan 7
kali taktorfaktor Prima Yang sama
pangkat terkecil, Yaitu:

22 x7.

11 x 11

2'l

6)2 adalah 2.930.

f "r: Ir:rl

Suhu udara di dalam ruang

= -€'c-13"C
= -2't'C

Urutan

atau

10. Jawaban:

****

Jadi, hasil

11. Jawaban: b
Panjang pita

= ]x 100,5

=i*roo]

Banyak

0,56 =

Jadi, bentuk

13. Jawaban: b
Berat beras

Berat

Berat

Urutan
Dengan
minyak

Selisih suhu udara di dalam dan luar ruang pendingin

= suhu udara di luar ruang
pendingin

= 30"c - (-21'C)

= 51"c
Jadi, selisih suhu udara di
51'C.

4. Jawaban: b
Faktorisasi prima dari 28, 56,
28=2x2x7 =22 x7
56=2x2x2x7 =22x7
84=2x2x3x7=22x3x7
Faktor prima yang sama dari 28,
FPB dari 28, 56, dan 84 adalah

dari kedua bilangan tersebut

FPB=22 x7
Jadi, FPB dari 28, 56, dan 84

5. Jawaban: c
Faktorisasi prima dari 45, 60,
45=3x3x5=32x5

Faktor prima dari 45, 60, dan 75

KPK merupakan hasil kali faktor

=53x53
= 2.809 +. 
= 2.930

Jadi, hasil dari (21 + 32)2 + (17

8. Jawaban: a

Jadi, hasil dari J3136 x

9, Jawaban: d
5 5x12.5 62,5

I 8\12,5 100

aa,zs./"= 1#

1 201

60 = 2 x 2 x 3 x 5 = 22 x3 x5
75 =2x5x5=2x52

2, 3, dan 5.
dengan pangkat tertinggi, Yaitu:

KPK=22x32x52=4x9x25 900

Jadi, KPK dari 45, 60, dan 75 900.

Jawaban: d
Banyak doKer 56 orang, bidan
Permasalahan di atas berkaitan
70, dan 98.

orang, dan guru 98 orang.
mencari FPB dari bilangan 56,

Faktorisasi prima 56, 70, dan 98
56'=2x2x2x7=23xV
7O=2x5x7=23x7
98-2x7 x7 =2s x7
FPB dari 55, 70, dan 98 = 2 x 7 t 14

Artinya, kabupaten terbanyak yafg dapat menerima pembagiari ada 1 4'

Banyak guru yang diterima seilaf kabupaten = ?: = 7 orang'

Jadi, Banyak guru yang diterima setiap kabupaten adalah 7 orang'

7. Jawaban: c
(21 +32)2 + (17 - 6)2 = 532 + 11

12.

14.

Jeis6 , J*04 =56x48=12.688
15.

ffi**,*wabandan

= 2.688.

16.
1 triwulan =

100)g-(0,1 x10)g

0,73 = ioafq

3 _ 3t25
i - at25 -

201

10

= 20,1
SiSa pita =

=80,4:13]

12 1

- 2" 1

=6
Jadi, Pulri

Jawaban: b

Jawaban:
Misalkan A

g= ! xA
a

Jadi, berat

Jawaban:
6.100 mg +

= (6,100: 1

=6,1 g+4
=(6,1+4-
=9,1 g

Jawaban:

37o/o

goreng

terigu

dari

1r.
100 'dari

2A15 8
40'40

51

40

terbesar adalah
64.25
100

73

loo '

62,25

10c

,250/o:

3x5
8x5 '

15+81
40

-20,
pita

untuk membuat hiasan

= 80,4

menjadi 6 bagian.

0,56 adalah
14

25'

= *r** = !! =st,sx

=.ffi = *48 =25,s./".

terbesar adalah 37,5h; 37L; 25,57..

barang belanjaan dari yang terberat adalah

beras, tepung terigu

= 380 gram, B = berat lemak, dan a: b = 2 :5

= 5 x 190 = 950

950 gram.

cg- 1 dag
g+

_201.67-25
)04,r

=-X

56

100

56:4
100,,

-19
)s



6 minggu = (6 x 7) hari = 42 hari

Tahap ketiga = 1 triwulan - 6

= 90 hari - 42hari
= 26l1ati

Jadi, waktu yang dibutuhkan
26 hari.

'17. Jawaban: b
Luas kebun yang ditanami kopi

= 2,8 hm2 - 150 are

= (2,8 x 1 0.000) m2 - (150 x

= 28.000 m2 - 15.000 m2

= (28.000 - 15.000) m2

= 13.000 m2

Jadi, luas kebun Pak Hari Yang

18. Jawaban: b
Kecepatan=v=45kmiiam
Waktu t =24menit

Jarak:

s=vxt=45x: =18km
Jadi, jarak dari rumah Paman ke

19. Jawaban: d
Debit = 24 literlmenit

Waktu= I lam=s0menit
Volume =debitxwaktu

=24x30
= 720 liter

Jadi, volume penamPungan air

20. Jawaban: d "

sifat-sifat pada persegi panjang
(i) Mempunyai dua Pasang sisi

BC.
(ii) Mempunyai empat sudut

90.
(iii) Kedua diagonalnya sama

yaitu AC = BD dan O titik
Jadi, bangun yang dimaksud

21- Jawaban: a
Dua bangun sama dan
besar sudut-sudutnya juga
yang sama dan sebangun
dan (iv).

22. Jawaban: b
Ukuran jari-jari lingkaran = r =
Keliling lingkaran:
K =2xnxr

=2x3,14x20
= 6,28 x 20

' = 125,6 crn
Jadi, keliling lingkaran tersebut

23. Jawaban: a
Trapesium memPunYai Panjang
tinggi =t=16cm.
Luas trapesium:

t = I "(a+b) 
xt

= l,,1sO+28)x16

= V x P4"' x16

=32x16
= 512 cm2

Jadi, luas trapesium tersebut 5

24. Jawabani a

Bangun tersebut meruPakan
menjadi enam bagian sama

=4i^m60'
2=EJa'

perenam bagian Iuas lingkaran
. Daerah yang diarsir adalah empat

-22hari
22hari

menyelesaikan tahap ketiga adalah

kopi adalah 13.000 m2

adatah 18 km.

liter

panjang. yaitu AB = CD dan AD =

beslar, yaitu 7g = ZB = ZC = lD =

dan membagi dua sama Panjang,
AC dan BD.

persegi panjang.

jika panjang sisi-sisinya sama dan
Pada gambar tersebut. jajargenjang

oleh gambar bertanda nomor (ii)

25,6 cm

sejajar a = 36 cm dan b = 28 cm serta

2 cm2

berdiameter 21 cm yang dibagi

Luas daerah

41
-6"4

/=v"
=11 x21

Jadi, luas

25. Jawaban: c

Daerah
lingkaran BF.
(D

1

=L tx
= l1

(iv) Panl

Keliling d
K=BC+ +EF+

yang

=10+11
=68cm

Jadi.

26" Jawaban:
Hubungan
berikut.

,1.:, i...r
.: .-. " ':'

Kubus
besar"

x212 x ilz

4L=;x
o

4

7cm +
l_

nxd2

7 *'
1r\,

x-

231 cm2

i oleh sisi BC, sisi EF. dan dua sisi seperempat

sisi BC

-A-B*
-7 -7

sisi EF =
stsl lingkaran CE

lingkaran BF = CE = I1 cm

12.560 cm3

atas balok dan kubus. Tinggi balok = t = 17 - I =

CE

stst

t/ .','{ ..x. 
,

30+11

diarsir adalah 68 cm.

dan jenis bangun ruang disa.iikan dalam tabel

yang tiga tanda (r/) memenuhi ketiga sitat

sisi berbentuk persegi. Keenam sisinya sama
panjangrusuk=s=20cm.

tersebut 2.400 cm2.

tabung beiukuran .iari-jari alas = r = 10 cm dan

Tanda (/) dan tanda (X) artinya salah. Berdasarkan tabel

tersebut,
tersebut.
iadi. bangun tersebut adalah limas segi empat

27. Jawabani

=6
=6

s2

202
400
)O cm2

Jadi, luas

28. Jawaban:
Bangun
tinggi =t=40
Volume
V =n\t2

= 3,14 x
= 3,14 x
=314x

t
02x4O

x40

= 12.
Jadi,

29. Jawaban:
Bangun
I cm.

Kunci Jawaban da, ee-orf,asar -..ffi



Vu.rox =px/xt
=20x8x9
= 1.440 cm3

Vkubu"=SxSxS
=8x8x8
= 512 cm3

Vb-srn = 1.440 + 512
= 1.952 cm3

Jadi, volume bangun adalah 1.

30. Jawaban: c

bilangan 5 yang bersesuaian
Koordinat museum adalah (1,

Sekolah terlelak pada bilangan
bilangan -2 yang bersesuaian

Tinggi batang pada hari Kamis
Tinggi batang pada hari Jumal
Tinggi batang pada hari Sabtu

cm3.

sumbu Y.

yang bersesuaian dengan sumbu X dan
sumbu Y

pada bilangan 170.
pada bilangan 1 45.
pada bilangan 1 65.

Bank terletak pada bilangan yang borsesuaian dengan sumbu X dan
bilangan 4 yang bersesuaian sumbu Y.
Koordinat Bank adalah (-4, 4).
Museum terletak pada bilangan yang bersesuaian dengan sumbu X dan

36.

37.

31

Koordinat sekolah adalah (6,
Kantor Pos terletak terletak bilangan -5 yang bersesuaian dengan
sumbu X dan bilangan -3 yang -rsuaian dengan sumbu Y

(-5, -3).Koordinat kantor pos adalah
Jadi, jawaban yang benar

Jawaban: c

pilihan c.

Pada pencerminan, jarak antara ke cermin sama dengan jarak antara
rnenghubungkan titik dan bayangan-titik bayangan ke cermin. Garis

nya tegak lurus terhadap

Jadi, hasil pencerminan yang

Jawaban: b
Berdasarkan tabel pada soal,
adalah 167anak.

Jawaban: d

ada pilihan c.

bahwaiumlah siswa diSD Negeri3

Sumbu mendatar pada diagram
menunjukkan banyak telur.

nama hari. Sumbu tegak

Tinggi batang pada hari Senin padabilangan 150.
Tinggi batang pada hari Selasa pada bilangan 180
Tinggi batang pada hari Rabu pada bilangan 1 25.

39.

33

34.

35.

Jadi, diagram yang tepat adalah

Jawaban: c

d.

Batang memiliki tinggi 85 berada di bulan April. Hal ini berarti sebanyak
85 unit motor terjual pada bulan
Jadi, pada bulan April teriual

Jawaban: c

sebanyak 85 unit.

menempati ] lingkaran.

40.

Persentase daerah gudeg = 25%

daerah = 100oh - (15% + 25% + 35oh)

= 100"/o - 75o/o = 25ok
Banyak yang i sayur lodeh = 25o/o x 80 = 20
Jadi, stswa menyukai sayur lodeh adalah 20 anak.

Jawaban:
Rata-rata buncis per tahun

3.150
6

= 525 ribu

= 525.000
Jadi, buncis per tahun adalah 525.000 ton.

Jawaban:
Pada data adalah nilai data yang memiliki batang
tertinggi.
Batang oleh hari V sehingga modus data adalah hari V.
Jadi, hari V.

38- Jawaban:
Data hasil

62 67 69

Median =
Jadi,

Jawaban: c
Rata-rata

30+32+33

224

7

=32k9
Berat badan
demikian,
siswa.
Berat badan
demikian, badan
srswa.
Berat badan
demikian,
siswa.
Berat badan
demikian, badan
stswa.
Berat badan
Diah dan T
Disimpulkan
Berat badan
demikian, badan
Berat badan
kelujuh Di

Jadi,

Jawaban: d
Tanaman
Tanaman
Selisih = 84 - =45
Jadi, selisih antara tertinggi dan terendah adalah 45 cm.

dapat diurutkan sebagai berikut.

79 81 83 85 94

=79
79 kg

30 kg (lebih kecil daripada 32 kg). Dengan
badan kurang dari rata-rata berat badan ketu.iuh

33 kg (lebih besar daripada 32 kg). Dengan
lebih dari rala-tala beral badan ketu.iuh

pilihan a salah.
33 kg (lebih besar daripada 32 kg). Dengan

lebih dari rata-rata berat badan ketuiuh

29 kg (lebih kecil daripada 32 kg). Dengan

pernyataan pilihan d salah.
yang adalah pilihan c

=84
=39

kurang dari rata-rata berat badan ketujuh
pilihan b salah-

dan T adalah 32 kg. Dengan demikian, berat badan
sama rata-rata berat badan ketujuh siswa

c benar.
35 kg (lebih besar daripada 32 kg). Dengan
lebih dari rata-rata berat badan ketujuh siswa.
32 kg (sama dengan rata-rata berat badan

batang,

71 75

badan


