
7.

8.

Jawaban: d
125 x 250 25 = 1125 x

= 31.250 :

= 1.250
Jadi, hasil dari 125 x 25O :

2. Jawaban: b
-12.4oo - (-2.999) + (3.663

= -12,400 - (-2.999) +

= -12.4o0 + (a7g - (-2
= -12.878 - (-2.999)

= -9.879
Jadi, hasil -12.4OO - (-2.999) + (3.663 - 4.141) = -9.879.

3. Jawaban: c
Posisi kapal selam berada bawah permukaan laut dinyatakan
sebagai bilangan negatif, naik dinyalakan sebagai bilangan
positif dan bergerak.turun sebagai bilangan negatif.
Posisi kapal selam sekarang -250m+24m+(-75m\

-301 m
Artinya, kapal selam berada . 30.1 m di bawah permukaan laut.

adalah 301 m di bawah permukaanJadi, Posisi kapal selam
laut.

4. Jawaban: d
Faktorisasi prima dari 18, 24,
18=2x3x3=2x32
24=2x2x2x3=23x
26--2x13
Faktor prima dari 18, 24, dan adalah 2, 3, dan 13.

prima dengan pangkat tertinggi.

Jadi, KPK dati 18,24, dan 26
23x32x13.

5, Jawaban: b
Faktorisasi prima dari 42, 56,
42=2x3x7
ffi=2x2x2x7=23x
70=2xSx7

bentuk faktorisasi prima adalah

Faktor prima yang sama dari
FPB dari 42, 56, dan 70
sama dari kedua bilangan
FPB=2x7=14

dengan pangkat terkecil, yaitu'

KPK merupakan hasil kali
KPK=23x32x13

adalah 1.250.

4.141\

29-21
- J441

Jadi, FPB dari 42, 56, dan 70
6. Jawaban: c

Permasalahan tersebut berkaitan
yaitu 12, 15, dan 20.
Faktorisasi prima dari 12, 15,
12=2x2x3=22x3
15=3x5
20=2x2x5=22x5
Faktor prima dari 12, 15, dan

= 10.125: 125 = 81

56, dan 70 adalah 2 dan 7.
hasil kali faktor-iaktor prima yang

14.

menentukan KPK tiga bilangan

adalah 2, 3, dan 5.
KPK merupakan hasil kali
KPK dari 12, 15, dan 20
Artinya, mereka meminjam
sekali.
60 hari setelah 1 Maret 2016 30 April 2016.
Jadi, mereka meminjam buku bersama-sama lagi pada tanggal
30 April 2016.

Jawaban:'b
3x153:53=3x153:53

=3x(15x15115) :(5x5x5)

81.

=3x3.375:

Jadi, hasil dari 3 x 153 : 53
Jawaban: c
,lszs + Joal

Jadi, hasil dari

Jawaban: b

_a<

Diketahui 99 dapat menjadi f . Pembilang pecahan

mula-mula = 96, sedangkan pecahan setelah disederhanakan

= 4. Nilai 4 diperoleh dengan
dengan 24.
96_96:24_4
n - n:24 - 5

prima dengan pangkat tertinggi.
22x3x5=60.
bersama-sama lagi setiap 60 hari

- J441 = 2s

Jsn + Jut
9.

pembilang pecahan mula-mula

= 103

Diperoleh:
n:24=
Jadi, nilai

10. Jawaban:

n = 1?
5

=41'10

Jadi, nilai

Jawaban:

Gula pasir

Jadi, gula

12. Jawaban:

= 120.

;':

: 1,5
: 150

7

7
5

49

10

x9
2

1X:

n=24x5=120

3,45-2,25+O,5
1,7 kg

1,7 kg.

adalah 87,5%.

lugas Matematika = 30yo
tugas IPA = 0,25

__ 25

100

= 25"/"

tugas IPS = S
9x5

- 2Ox5

45
- 100

' 
=45%

terkecil adalah 25"/"; SOY"; 45"/".
waktu belajar dari yanQ paling singkat adalah
Matematika; dan lPS.

r l?l

0cm

yang Bu Mia sekarang 155 kg.

kodi - lembar

x 20) lembar - 12 lembar

-85
12)

- 12 lembar

11+-42

49

s
4917

56:7

7

8

7x

Jadi,

13. Jawaban: c
Waktu
Waklu

Urutan dari
Jadi, urutan

tugas
14. Jawaban: b

Lebar =1
Lebar pada
Skala = pada

=10
=10
=l:

Jadi, skala
15- Jawabani c

Kedelai Bu

Jadi, kedelai

16. Jawaban: a

lrin-t)
= =fllYl- -

,2
= (e x

= 200
= (200 - 85

kolamtersebutl:15.

= 4,2 on - 1,2 kuintal + 75 kg
x 1.000) kg - (1,2 x 100) kg + 75 kg=(0
kg-120k9+75k9
- 120 + 75) kg

kg

Kunci J awabanarn e".Orf,r"ffi



17. Jawaban: a
Sisa karpet = 27,5 m2 -

21

= (27,5 x 100)

= 2.750 dm2 -
= (2.750 - 896
= bb4 Om-

Jadi, sisa karpet paman

18. Jawaban: b
Kecepatan = v = 300 m/menjt
Jarak = s= 6 km

= 6.000 m
Waktu:

t =9

= 6,:i' 
= 20 menrr

Jadi, waktu yang diperlukan E
20 menit.

19. Jawaban: a
Debii = 12 literimenit

Volume= ] x96 liter=48
Waktu=volume:debii

=48112
= 4 menit

Jadi, waktu yang diperlukan
adalah4 menit.

20. Jawaban: d
Sifat-si{at pada persegi ABCD
(i) Mempunyai empat sudut

=tB=tC=zD=90.
(ii) Mempunyai empat sisi

=BC=CD=AD.
(iii) Kedua d;agonalnya sama

berpolongan tegak lurus,
BD dan AC l- BD.

Jadi, bangun yang dimaksud

Jawaban: c
Pada trapesium jurnlah besar
adalah 180'. Selain itu, pada
pada garis sejajar besarnya
(i) 180" - 115. = 65"

tsesar sudut-sudutnya 11
(ii) rB0' - 55' = i25'

Besar sudut-sudutnya 55',
(iii) 180' - 135" = 45.

Besar sudut-sudutnya 135'
(iv) 180'- 65" = 115'

Besar sudut-sudutnya 65",
Dua bangun sama dan sebang
besar sudut-sudutnya juga
yang sama dan sebangun ditunj
dan (iv).

22. Jawaban: b
Persegi panjang berukuran:

Panjang=P=16crn;
lebar=/=8cm.
Keliling persegi panjang:
K=2(p+t)

= 2(16 + 8)

=2x24
=48cm

Jadi. keliling persegi panjang

23. Jawaban: a
Trapesium tersebut mempunyat
= 17 cm serta tinggi = I = 20
Luas trapesium;

L=;x(a+b)xt

= )x pz + 17) x 20

=) "+0, N'o
+ 49 x 10

= 49A cm2
Jadi, luas trapesium adalah

ffi*1, rawaban dan

Jadi, volume 6.600 cmr.

drn2 - 12 ca

- 896 dm2 - (12.x 100) dm2
dm2 - 1.200 dm2

1.200) dm2

654 dm2

untuk sampai di sekolah adalah

untuk mengisi kolam hingga penuh

besar, yaitu ZA

panjang, yaitu AB

dan saling
panjang AC =

persegr.

sudut pada,kaki yang sama
sarna kaki sepasang Sudut

Diperoleh:

115", 55', dan 65"

55", 125", dan 125'

135", 45", dan 45'

jika panjang sisi-sisinya sama dan
Pada gambar di atas, trapesrum

oleh gambar bertanda nomor (i)

48 cm..

sisi se.iajar a = 32 cm dan b

Jawaban:
Bangun
Luas
Luas

1=rx
1

= 3,14 x
= 628

Jadi, luas

25. Jawaban: c
Bangun ga
terdiri atas
persegr
tiga
(i)

ameter
p

Luas

3
2

(ii) Persegi
panjang
lebar =
Luas
Le=P

Jadi
26 Jawaban: b

J
membentuk
jaring pada
Jadi, jaring-

27. Jawaban: b
Balok
panlang = p

lebar -- .1. =
tinggi = t =
Luas
Lo"tox = 2(P

lr
'-L1

= 11

=2x

Jadi, luas

28. Jawaban: d
Bangun
jari-lari alas
tinggi
Volume

=1
Luas

Y=xx12
22=7 x1

=22x1
= 6.600

arslran
arsiran:

setengah lingkaran yang berdiameter 40 cm.
selengah dari luas iingkaran.

4d2o , to;q

adalah 628 cm2

x 3,14

x10

4cm
jari-

luas

yaitu
dan

yai di-

CD

lingkaran:

nx12

X:

11 x7

CD
=p

im2

L^
+ 140
cm2

bangun aoalan 255-5 cm'.

pada bar (i) dan (iv) ketika dilipat tidak dapat
karena ada dua sisi yang berimpit. Jaring-

dan (iii) dapat dilipat men.iadi kubus.
ditunjukkan oleh gambar (ii) dan (iii).

20
5 cm;

cm.

+pt+
x15+ x12+15x12)

180)+ 24O

tersebut 1.440 cm2.

tabung berukuran:

cm

t

,/3
XJ

l!

x7
cm2

)rah a

cm2



29

31.

JJ.

Jawaban: d

Volumeair=lxvolume

Jadi, volume air di dalam

30. Jawaban: b
Keempat titik koordinat pada
kartesius di bawah ini.

Di antara titik-titik tersebut,

Jawaban: b
Bangun pada soal dapat
berikut.

I

rT)\/
Jadi, bangun tersebut

32. Jawaban: c.

=]*nA
12

=Z x 7 xAx
=22xBx8x2
= 2.816 cm3

= 2,816 liter

, 262

adalah 2,816 liter

ganda dapat dllihat pada bidang

789

titik S yang tepat adalah (4, 3).

garis-garis sumbu simetri sebagai

2 sumbu simetri.

Hasil tangkapan lebih dari 30
35 kg sebanyak2 kali
40 kg sebanyak2 kali

. 4 kali
Jadi, terdapat 4 hari nelayan
lebih dari 30 kg.

Jawaban: a

tersebut memp€roleh hasil tangkapan

Menentukan sudut pusal merek sepeda motor.

sesuai dengan data tersebut adalah

34. Jawaban: d
Batang tinggi berada pada berat badan 33 kg. Hal ini berarti
sebanyak 1 berat badan 33 kg

35. Jawaban: a
Misalkan hasil perkebunan = N.

Jadi,

36. Jawaban:
Rata-reta

31+28+1 +24+23

175
7

=25
Jadi,
setiap hari

37. Jawaban:
Usia 36
modus
Jadi,

38. Jawaban:
Data (ada'13

700 = x *2-zd = 40 x 300 = 12.000 ton

perkebunan adalah 12.000 ton.

motor yang di servis

] lingkaran seningga besar sudut pusat

. Dengan demikian, besar sudut pusat daerah

= 360'- 180'= 180'

2.700 ton maka
81'

360"
xN=2.700sehingga

29+23

motor yang diservis di diler Nusantara Motor

142 144
156 156

I ekor

ekor.
ekor.

Daerah

daerah
cokelat,
Besar sudut

= 180" -
= 180" *
= 81o

Hasil

diperoleh:

^=#"

+ 54")

cengkih

r sawit

r sawit
dan ct

paling muncul, yaitu muncul sebanyak 3 kali sehingga

36 tahun.

133 136

145 148

39. Jawaban:

Sudut

Sudut

Selisih

Selisih
't 8.

142
1rE

cupang
Oscar =
gUPPY =
discus =

145

Median pada lai data ke-7
45.Nilai data 7 adalah

iadi, data 145 cm.

Modus
dipiara

ikan dipiara Rani adalah ienis ikan terbanyak yang

Banyak
Dengan
Banyak
Banyak
Banyak
Banyak

discus = - (6 + 8 + 8 + 10 + 9) = 50-41 = 9 ekor
data sebagai berikut.

ekor.

Ikan
Jadi,

oscar.
j6nis yang dipiara Rani adalah ikan oscar.

40. Jawaban:
Jumlah jenis = 40 ekor

Juring

iuring

= 90'karena menempati ] lingraran.

bali = 360'-(9O' +72" + 36'+ 54')

= 360" - 252.

= 108"

ialak bali dan iuring kasuari = 1 66'- 96' = 1 8'.
jalak bali dan kasuail

= 2 ekor

burung jalak bali dan kasuari adalah 2 ekor

pusal

1.=zo'= 360; x

Jadi,' antara

Jre{
Ku n ci r awaba n aan remoarrl:L.ft$)


