
J.

Jawaban: d
(1.152:72) x 144:9
=16x144:9
= (16 x 144):9
= 2.304 : 9
= 256
Jadi, (1 .1 52 : 72) x 144 : 9

Jawaban: c
453+(-512)-(268-629)
= 453 + (-51 2) - (-361 )
= (453 + (-512)) - (-361)

- ano

Jadi, 453 + (-s12\ - (268 - 629)

Jawaban: b
Dari pukul 05.00 sampai dengan
Suhu udara pada pukul 13.00
= suhu mula-mula + perubahan

=-12"C+8x3"C'=-12"C +24"C
= 1'2.C
Jadi, suhu udara puncak gunung

Jawaban: b
Faktorisasi prima dari 24,72,
24 =2x2x2x3=23 x3
72=2x2x2x3 x 3 = 23 x 32

96=2x2x2x2x2x3=25x
Faktor prima yang sama dari 24,
FPB adalah hasil kali
tersebut dengan pangkal
FPB dari 24,72, dan 96 = 23 x 3
Jadi, FPB dari 24,72, dan 96
23x3.

302,

13.00 lama waktunya I iam.

pada pukul 13.00 menjadil2'C.

, dan 96 adalah 2 dan 3.
yang sama dari kedua bilangan

bentuk faktorisasi prima adalah

2, 3, dan 17.
dengan pangkat tertinggi, yaitu:

17 =4x3x17 =204

sehingga angka satuan akar pangkal

dan 125.000 (= 503) sehingga angka
adalah 4.
1 adalah 41-

9. Jawaban: c
2 2xB

lr,5 = lr,s"4

0,37 = i1

33"/" = it

10. Jawaban: b

0,65: I x

Jadi, hasil

lt. Jawaban: b
Berat kerbau

Berat kerbau

Jadi. berat

12. &waban: b

3x25
4x25

75

100

= 0,75
Jadi, bentuk

Jawaban: c
Bambu

Palem botol

Bugenvil = 1

4.

5. Jawaban: b
Faktorisesi prima dari 34, 51,
34=2x17
51=3x17

68: 31 31:31
124 124131

1

468=2x2x17=22x17
Faktor prima dari 34, 51, dan 68
KPK merupakan hasil kali laktor
KPK dari 34, 51, dan 68 = 22 x 3

1x 25

4x25

100

=o,25
27 27ts
36 3619

Jadi, KPK dari 34,51, dan 68 204.

Jawabani d
Banyak bunga lili 42 tangkai,
anyelir 84 tangkai.

angglek 56 tangkai, dan bunga

Permasalahan di atas berkaitan
56, dan 84.

meneari FPB dari bilangan 42,

Faktorisasi p(ima 42,56, dan 84:
42-2x3x7
56=2x2x2.x7 =23 x7
84=2x2x3x7 =22x3x7
FPB dari 42, 56, dan 84 = 2 x 7 414
Artinya, vas bunga paling ada 14.

Banyak bunga anyelir di setiap nunga= ff =6tangkai.
Jadi, banyak bunga anyelir di vas bunga adalah 6 tangkai.

Jawaban: c
(24 :6)2 x 122 = 42 x 122

=(4x4)x(12x
=16x144
= 2.304

3

4

t3.

Jadi, hasil dai (24 i 6)2 x 122

8. Jawabani d
Angka satuan dari 68.921 adalah
tiganya adalah 1.

Nilai 68.921 di antara 64.000 (=
puluhan dari akar pangkat tiga
Bilangan dengan puluhan 4 dan
41 x 41 x 41 = 413 = 68.921.
Dengandemikiann=41.
2n=2x41 =82
Jadi, nilai 2n -- 82.

2,304.

=1

16

lno

tersebut mulai dari pecahan terkecil adalah

i, *, sso i 0,37.
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Cemara kipas = 1,3 m
Urutan bilangan dari yang
Jadi, urulan tanaman dari yang

14.

kuning, palem botol, dan

Jawaban: c
Perbandingan (rasio) banyak

rasro rkan mas
BanVaK lKan ffldS = 

-

' trrmlah rasro

= s xg1- 4+5 '

5"= - x810

= 9s0
Jadi, banyak ikan mas adalah

15. Jawaban: c

Sisa biji kopi = 2lon - 12

= (2 x 1.000) kg

= 2.000 kg -1
= (2.000 - 1.200

= 550 kg

Jadi, sisa biji kopi Pak Wawan

16. Jawaban: b
Banyak kertas = 2 rim dan 1 10

=2rim+110
= (2 x 500)

= 1.000 lembar

= 1 .1 10 lembar
Sisa kertas = 378 lembar,.
Kertas yang digunakan = 1.1 10
Jadi, banyak kertas yang
lembar.

17. Jawaban: c
Luas tanah = 0,22 ha + 16

= (0,22 x 10.000)

= 2.200 m2 + 1.600

= (2.200 + 1.600 -
Jadi, luas tanah Pak Arya

.lB. Jawaban: b
Kecepatan=v=60km/jam
Jarak-s=l50km
Waktu:

r=;=ff =zliam=z
2 jam 30 menit setelah pukul
Jadi, diperkirakan bus akan

19. Jawaban: c
0,54 m3 + 40.000 mi - 200 I

= (0,54 x 1.000) dm3 + (40.000

= 540 dm3 + 40 dm3 - 200 dm3

= (540 + 40 - 200) dms

= 380 dm3

Jadi, 0,54 mr + 40.000 ml -
20. Jawaban: c

Pada belah ketupat ABCD:
(i) Mempunyai empat sisi

Panjang AB = AD = BC =
(ii) Mempunyai dua pasang

1A=tCdanlB=lD
(iii) Mempunyai sepasang

panjang, yaitu panjang
Jadi, bangun datar yang c

ketupat.

21. Jawaban: a
Dua bangun yang sebangun
bangun merupakan hasil
sehingga besar sudut-sudutnya
sama_
Dua persegi mempunyai be
perbandingan sisi-sisi sama
pasangan bangun yang seba
pilihan a.

22. Jawaban: d
Ukuran jari-jari lrngkaran:
r=35cm

adalah 1,3; 1,15; 1,05; 1,04.
tinggi adalah cemara kipas, bambu

= 4 : 5, maka rasio banyak ikan mas = 5.

x jumlah seluiuh ikan

- 250 kg
(12 x 100) kg - 250 kg
kg - 250 kg
250) kg

550 kg.

+ 110 lembar
1 10 lembar

378 -732lembar
untuk membuat laporan adalah 732

- 400 ca
+ (16 x 100) m2 - (400 x 1) m2

- 400 m2

m2 = 3.400 m2

3.400 m2.

30 menit

15 adalah pukul 08.45,
di tempat wisata pada pukul 08.45

1 .000) dm3 - (200 x 1) dms

I = 380 dm3.

panjang, yaitu

sama besar, yaitu 
A

I tidak sama
AC * BD.
adalah belah

i bentuk yang sama. Salah satu
atau pengecilan bangun yang lain

dan perbandingan sisi-sisinya,iuga

sudut-sudut sama yaitu 90' dan
panjang sisi persegi sama. Jadi,
adalah sepasang persegi pada

25.

Keliling
K =2xn

=2x 7
=2x 22

=22O
Jadi,

23. Jawaban:

menjadi
Panjang
d1=BD=
Panjang
d2=Ac=
Luas

t=J.
1=v x

=9x34
= 306

Jadi, luas

Jawaban:
Daerah
jariiari= r
Luas

3
L=;x

3=;\
3

= 4x

=7 *

=3x3,
=942

Jadi, luas

Jawaban:

dan b
Luas

x g5-
5

tersebut 220 cm

i dua diagonal. Salah satu diagonalnya terbagi

+25=34cm

tersebut 306 cm2.

daerah tiga perempat lingkaran. Panjang

diarsir adalah 942 cmz.

atas dua bangun, yaitu trapesium dan

mempunyai panjang sisi seiajar a = 25 cm
tinggi=t=10cm

x10

10

mempunyai panjang alas = a= I 7 cm dan

= 12 cm.

22cm

Lr=

z
21

tinggi
Luas
L"= '=1

t
t12
cm2

Luas
L =Lr+

=21O+
= 414

tersebut 414 cm2.

Ku ncl J awaban dar r", Orr rr::.,-ffi

diarsir
20 cm.
arsiran:

4x2O2

x 100

Jadi, luas



26. Jawaban: c
Gambar pada pilihan a, b, dan d
sebuah balok karena ada dua
pada pilihan c ketika dirangkai
Jadi, iaring-jaring balok

27. Jawaban: d
Kubus mempunyai enam sisi

sama dan sebangun. Kubus

Luas permukaan kubus:
L =6xs2^ ..,

= b X lC-

- 6 x225
= 1.350 cmz

Jadi, luas permukaan kubus

28. Jawaban: a
Bangun ruang berbentuk tabung
'14 cm dan tinggi tabung = t = 30

Jari-jari alas =, = ] O = z 
"r;

Volume tabung:

V=nx12xt=? x / x7x
7

Jadi, volume tabung tersebut 4

29. Jawaban: d
Bangun ruang tersebut
Volume balok dengan panjang =
=t=8cm:
Vbalok =Pxlxt

= 20 x 18 x 8

= 2.880 cm3

Volume tabung dengan jari-jari = r

\t - -.2+vlabung- "' '

=; x7x7x2O

=22x7 x20
= 3.080 cms

Vb"ngun = Vb.tok + V,.brng

= 2.880 + 3.080
5.96O cm3

Jadi, volume bangun adalah 5

30. Jawaban: c
Koordinat (x, y) menyatakan
dan bilangan y bersesesuaian
diperoleh koordinat titik sebagai
Koordinat titik K (-2, 5).
Koordinat titik L (-4, 2).
Koordinat titik M (2, -5)-
Koordinat titik N (5, -2).
Jadi, koordinat (2, -5)
Jawaban: b
Pada pencerminan jarak
cermin sama dengan jarak antara
ke cermin. Garis yang
pasangan dan bayangannya
lurus dengan cermin.
Jadi, pencerminan yang tepat

32. Jawaban: a
Dengan cara mencacah data

Jl.

ii.{titffir+
-i'i-t: : , tt';llj'. '

- ., * 1"'::''.1 ::'-'l4,t-:,: : ':
': ;., iz: . ., l:...:t1t..1..t 

,,,

Jadi, tabel yang sesuai dengan

33. Jawaban: b
Sumbu mendatar pada diagram
menunjukkan banyak (eksemplar
Tinggi batang pada undangan
Tinggi batang pada brosur
Tinggi batang pada kalender
Tinggi batang pada nota
Tinggi batang pada kuitansi
Jadi, diagram yang tepat adalah

34.
dirangkai tidak daPat menjadi

yang berimpit, sedangkan gambar
meniadi sebuah balok.

oleh gambar pada pilihan c.

persegi. Keenam sisi kubus

ukuran Panjang rusuk = s = 15 cm. 35

1-350 cm2.

dengan diameter alas = d =

= 22 x7 x 30 = 4.620 cms

cm".

gabungan tabung dan balok.

= 20 cm, lebar = l, 18 cm, dan tinggi

x 14 = 7 cm dan tinggi = t = 20 cm:

cm3.

x bersesuaian dengan sumbu X,
sumbu Y- Dengan demikian,

oleh titik M.

titik ke

titik
tegak

pilihan b.

hasil seperti berikut.

ienis pesanan. Sumbu tegak

pada bilangan 700
pada bilangan 1.000.

pada bilangan 550
pada bilangan 850

pada bilangan 400.

oo.

JV.

40.

ffi,,11*wabandan

b.
lele berusia kurang dari I minggu adalah 950 ekor.

Jawaban: d
Nilai ulangan
Banyak
Banyak
Banyak siswa
Jadi, banyak
1 3 anak.

Jawaban: c
Besar

Jumlah siswa

Banyak ikan
Banyak ikan
Banyak ikan
Jadi, banyak

1000/".,
ffi^

yang
yang

dari 8 adalah 6 dan 7.
nilai 6 adalah 5.
nilai 7 adalah 8.

nilai ulangan kurang dari 8 = 5 + 8 = 13.

nilai ulangan kurang dari 8 adalah

= 100% - (15% + 20"k + 1O%)

= 100ok - 45ok

=55%

x banyak siswa yang hobi menyanyi

300
Banyak
Jadi, banyak

Jawaban: b

Rata-rata - banyak

Jadi, rata

Jawaban: b
Pada tabel di
potongan
6 dimiliki
potongan
Jadi, modus

Jawaban: b
Data terurut
130 145
460 480

Oleh karena

Median data = nilai
Jadi, data.

Jawaban: c
Rata-rata

+ 21o + 320

65

= 1O"k x 300 = 30 anak
hobi renang ada 30 anak

't92

8

usia a

24 +23+23+26 +22+25
I

sanggar senam tersebut 24 tahun.

potongan kawat sebagai nilai data dan banyak
Frekuensi paling banyak adalah 6. Frekuensi

panlang kawat 36 cm sehingga modus panjang

adalah
kawat adalah 36 cm

250
520

275 280
590 625

310 360 370
750 800

median data = data ke

= data ke

)ff *r
] t,sr

200 + 230+

1.260
5

=252
Bibit cabai ter.iual
pada bulan
bulan (252)
Bibit cabai
pada bulan
(252.
Dengan
Bibit cabai
teriual pada
per bulan
Dengan
Bibit cabai
pada bulan
(252).
Dengan
Bibit cabai
pada bulan
bulan (252).
Dengan
Jadi,

Jawahan: d
Usia ikan
minggu.

terjual
(21c

= data ke-9
ke-9 = 37O"

3/U meler.

cabai per bulan

bulan Januari = 200. Bibit cabai yang terjual

lebih rendah daripada rata-rata penjualan pel

bulan Maret = 300. Bibit cabai yang terjual
tinggi daripada rata-rata penlualan per bulan

ataan pilihan a salah.
pada bulan Februari = 230. Bibit cabai yang

lebih (230) rendah daripada rata-rata penjualan

taan pilihan b salah.
bulan Mei = 320. Bibit cabai yang terjual

tinggi daripada rata-rata penjualan per bulan

n pilihan c benar.
bulan April = 210 Bibit cabai yang terjual

rata-rata penjualan perlebih rendah daripada

pilihan d salah.
adalah pilihan c.

dari I minggu adalah usia 4 minggu dan 6

4 minggu = 500 ekor.
6 minggu = 450. ekor.

yang

yang

yang
yang

yang kurang dari 2 bulan = 500 + 450 = 950 ekor


