
r::",iI.ffij

Jawaban: a
100.500 + 82.125 - 69.225
= (100.500 + 82.125\ - 69.
= 182.625 - 69.225 + 23
= (182.625 * 69.225) + 23,
= 113i00 + 23.775

2,

= 137.175
Jadi, 100.500 + 82.125 - 69
Jawaban: d
(2Al x (252\ : 14 x (-3) =

Jadi, (*20) x l-252): 14 x (

Jawaban: b
Suhu pendingin sekarang =

Jadi, Suhu pendingin

4. Jawaban: c

KPK merupakan hasil kali
KPK=23x33x5

Bilangan dengan puluhan 4 d
45"=45x45x45=2.O25

Faktorisasi prima dari 36, 40,
36= 2x2xBx3=22x
4O=2x2:x2x5=23x
54=2x3x3x3=2x
Faktor prima dari 36, 40, dan

ir:i'ir1l.:i+

23.775
+ 23-775

+ 23.775 = 137.175.

-20) x (-252)|: 14
.040:14x(-3)

x (-3)

5.040:14)x(-g)
x (-3)

1.080

= -1-080

- 20"C + 5'C
+ 5"C

menjadi -23'C.

54
32

54 adalah 2, 3, dan 5.
prima dengan pangkat tertinggi.

adalah 23 x 33 x 5

52, dan 78 adalah 2 dan 13.
kali faktor-faktor prima yang sama

pangkat terkecil, yaitu:

adalah 26.

setiap 30 menit sekali, bus jurusan
dan bus jurusan Semarang setiap

dengan menentukan KPK tiga bilangan

n,
9. Jawaban:

0.6o,6_

25 25

0,031 =

3.01v. =

Urutan

atau 0,

10" Jawaban:

m + n=

3,01y";

bahwa

ffi

_t-t

_(-l

_(-f

*1) *

,)-

2.4-0

Jadi, KPK dari 36, 40, dan
5. Jawaban: b

Faktorisasi prima dari 26, 52,
26=2x13
52=2x2x13=22x13
78=2x3x13
Faktor prima yang sama dari
FPB dari 26, 52, dan 78 adalah
dari ketiga bilangan tersebut
FPB=2x13=26
Jadi, FPB dari 26, 52, dan

6. Jawaban: d
Bus jurusan Surabaya
Yogyakarta setiap 18 menit
24 menit sekali.
Permasalahan tersebut
yaitu 30, 18, dan 24.
Faktorisasi prirna dari 30, 18,
30=2x3x5
18=2x3x3=2x32
24=2x2x2x3=23x3
Faktor prima dari 30, 18. dan
KPK merupakan hasil kali
KPK dari 30,'18, dan 24

adalah 2, 3, dan 5.
prima dengan pangkat tertinggi.
2"x3'x5=360

=l

Jadi, nilai

11. Jawaban:

Beral ikan

Sisa ikan

lkan yang

Jadi,
1,05 ton.

Jawaban:

Diketahui a

a = 65Y"

65
- loo

= 0,65

t5 15:5
2s - 25.5

60

100

Disimpulk
pernyataan

Artinya, bus ketiga jurusan
360 menit (6 jam).

n berangkat bersamaan setiap

360 menit setelah pukul 08.ls pukul 14.15.
Jadi, bus jurusan Surabaya, dan Semarang berangkat
bersama-sama lagi pada pukul

7. Jawaban: a
(42-17)3*2x x 123

x25)-2x(12x12x12)

= 15"621
Jadi, hasil dafi (42 - fi)s - 2

- 2 x 1.728
- 3.456 = 12.169
x 123 adalah 12.169

8. Jawaban: a
Angka satuan dari 91.125
pangkat tiganya adalah 5.

5 sehingga angka satuan akar

Nilai 91.125 di antara 64.000 ( dan 125.000 (sos) sehingga angka
puluhan dari akar pangkat tiga adalah 4.

satuan 5 adalah 45.
45 = 91.125.

12

650/"

3

5

3

Jadi, nilai ?5,1125 Jadi, yan9

"ft
Kunci Jawaban 4- eu.Orf,r"- 

*ffi

3,i 3,01 . 24 2,25
100' 100,100, 100

dari terbesar adalah

-( x7-8x3)
g\7 )

Ire

dijadikan ikan asin x 2.4

6

10

= 0,6 ton
= 1,8 ton

=1,S-.1
= 1,8 - 0,75

= 1,05 ton
dijual di tempat pelelangan ikan sebanyak

(i) benar, pernyataan (ii) salah,
benar, pernyataan (iv) salah.

benar adalah (i) dan (iii)

1

4

1

4
24

10

ke



13. Jawaban: d
Banyak ayam = 36%

Banyak bebek =
2

5

2x20
5 x20

40

1C0

= 40o/o
Banyak angsa = 0,24

= 24o/"
Urutan bilangan dari yang
Jadi, urutan jenis unggas dari
ayam, dan angsa.

14. Jawaban: d
MisalkanA=banyakrusa
keduajenisrusa=B-A=
A= -! x(B-A)

= r-| xs
= i "s
=27

B= * x(B-A)

=36
A+B=27+36

-- 63
Jadi, iumlah rusa di kebun

15. Jawaban: b
Beras yang terjual = 3,8

Jadi, beras yang terjual 775 kg.
16. Jawaban: c

Persediaan kain = 4 kodi dan 8
=4kodi+8
=(4x20)

Kiriman kain = S j toUi

= (s] x zo)

=(; x2a)
= 70 lembar

Jumlah kain = 88 iembar + 70
= .l58 lembar

Jadi, jumlah kain tenun yang
17. Jawaban: c

Luas kertas karton yang
= 1,2 ca - 80 dm2
= 1,2 m2 - go dm2

= (1,2 x '|O.O0O) cm2 - (80 x
= 12.000 cmz - 8.000 cm2
= (12.000 - 8.000) cm2

= 4.000 cm2
Jadi, luas kertas karton Chika

18. Jawaban: b
Kecepatan=v=54km/jam
waktu=t=16.00-14.20

= 15.60 - 14.20
= 1 jam 40 menlt

.40
=rm lam

100
= to Jam

=iiam

ai "s
4^
i xv

=(3,8x1

= 80 lembar +
= 88 lembar

besar adalah 4Ooro; 36o/o; 241o.
yang paling banyak adalah bebek,

B = banyak rusa betina, selisih
dana:b=3:4.

tersebut adaiah 63 ekor.

+ 0,54 ton - 145 kg
kg + (0,54 x 1.000) kg - 14s kg

=380k9+ kg * 145 kg
= (380 +

= 775 kg
- 14s) kg

+ 8 Jembar
lembar

toko tersebut sebanyak 158 lembar

4.000 cm2

=90km
Jadi, jarak

= (6,25 x I

=6.25t+
= (6,25 +
= 26,75 t

- 3,5)

Jadi, yang

20. Jawaban: c
Sifat.sifat
(i) i dua

yaitu dan DC
(ii) Sudut

yaitu
(iii) Kedua

panjang
Jadi, banout

21. Jawaban: c
Dua bangun
satu bangun
sehingga

Juga sama.
Untuk
sudutnya
sudutnya
kaki selalu
Jadi,

22. Jawaban: b
Diameter
d=49cm
Keliling
K=roxd

22

7 '.

=22x7
= 154 cm

Jadi, keliling
23. Jawaban: b

d2

26'o

r=21cm
Luas
L =rx12

= | xzt
22

=22x3x
= 1.386

Jadi, luas

25. Jawaban: d
(D Paniang

DE=AB
=21 +
=45

(ii) Paniang
EF=CD

=47-

mobil tersebut 90 km

3.500 cm3

- (3.500 ; 1.000) I

dalam perjalanan adalah 26,75 liter.

ABCD:
sisi sejaiar,

AD dan BC.
sama besar,

ZB = ZD.
tidak sama

AC * BD.
adalah iajargenjang.

mempunyai bentuk yang sama. Salah
perbesaran atau perkecilan bangun yang lain

sama dan perbandingan sisi-sisinya

segitiga sebangun cukup ditunjukkan sudut-
segitiga siku-siku sama kaki besar sudui.

, dan 90', maka dua segitiga siku-siku sama

yang sebangun ada pada pilihan c.

'154 cm.

dua diagonal. Salah satu diagonalnya terbagi

320 cm2.

1;386 cm2

o

19. Jawaban:
Bensin

= 6,25 +24 1.-
t.+24

!.-

=tc

menjadi dua
Panjang
dt=24+8 32 cm
Panjang
dz=2x10 2O cm
Luas

L = I xd,

= ),sz
=32x10
= 32O cm2

Jadi, luas
24. Jawaban: d

Jari-jari

x 2'l

DE
BC

EF
AF

sudut

besar

'---tt--. r
A 21cm B 24cm C=26

1



26.

28.

29.

(iii) Panjang sisi lengkung BF

BF=:# xkeliling
120.

= 
- 

xZxfrXf
1,22= z xzx 7 x

=2x22
=44cm

Keliling daerah diarsir:
K=BC+CD+DE+ED+

=24+47+45+26+
= 186 cm

Jadi, keliling daerah yang

Jawaban: b
Jaring-jaring pada gambar (i) (iii) ketika dilipat dapat menjadi
sebuah balok, sedangkan ing pada gambar (ii) dan (iv) tidak

ada bagian yang sisinya berbeda.dapat dilipat menjadi balok
Jadi, jaring-jaring balok
Jawaban: a
Balok berukuran:

Panjang=p=24ct\i
lebar=l=15cm;
tinggi =t=10cm.
Luas permukaan balok:

\=z(Pt+Pt+lt)

oleh (i) dan (iii)

= 2(24 x 15 + 24 x 10 + 15 x 10)

= 2(360 + 240 + 150)

=2x75O
= 1.500 cm2

Jadi, luas permukaan balok
Jawaban: b

1.500 cm2.

adalah 186 cm

berukuran:Bangun ruang berbentuk
diameter=d=20cm;

Banyak minyak goreng = ; x

jarFjari =r= ]O=tOcm;
tinggi tabung=t=35cm.
Volume tabung:
V=nxPxt

,r^-^
=jxlOzxN-
=22x1OOxS
= ti.ooo cm3

Jadi, volume tabung tersebut 11.000 cm3

Jawaban: c
Kaleng berbentuk kubus
panjangrusuk=s=12cm

Oleh karena kaleng berisi

, :- 3

bagian, maka:

kaleng

kubus3

3
=, x

3

ix

= | " l.zza
= 1.296 cm3

Jadi, minyak goreng yang

30. Jawaban: d
t dalam kaleng sebanyak 1.296 cm3

KLMN berbentuk layang-layang bidang koordinat.

NY
b

Jadi, koordinat titik N adatah (

Jadi, median l=

Kunci Jawabanaa, eemArf,asan ffi

31. Jawaban:
Sumbu
putus

Jadi,

32. Jawaban:
Banyak

Dengan

pada
gambar

datar digambarkan dengan garis putus,

2 sumbu simetri.

ta=175-(26+45+52+12)
= 175 - 135

=40
dirinci sebagai berikut

siswa yaitu tanpa memberikan persenlase
da diagram.Namun dengan melihat dan

maka dapat ditarik kesimpulan urutan

SD.
TNI/Polri"

terkecil sudutnya, diperoleh urutan:

beras
15x10+20x20+25x25

+ 625

beras dalam gudang adalah 1.390 kg.

lingkaran, maka besar sudut pusat juring

organik = 360" - (50'+ 90'+ 70" + 40")

= 360'- 250" = 110"
penjualan pupuk di KUD Berkah.

ierjual = 22 kuintal, maka :# x N = 22

I !9!a =2y
,d*

369
10 =2x36=72

terjual = *Y6o: x 72 = 18 kuintal

terjual 18 kuintal.

s data adalah nilai data yang memiliki

berat terigu 2 kg sehingga modus berat

adalah 2 kg

38 39
42 42

data ke-6 = 39 dan data ke-7 = 39.

39.

e9ryli l

Xa4ras6ag' i

, FNS i

nrllPoiri ,r
Wlrasw.sta

Jadi, tabel

33. Jawaban:
Soal ini
atau

Ililai besar
Sudut pusa
Sudut
Jika
SD - SMP

34. Jawaban: d
Jumlah

=30x3+
=90+125
= 1.390
Jadi, jumlah

35. Jawaban: c

Juring urea

urea = 90'.
Besar sudut

Misalkan N

Banyak

sehingga

N=22:

Banyak

Jadi, pupuk

36. Jawaban: b
Rata-rata

37. Jawaban: d
Pada
batang
Batang
terigu
Jadi, modus

38. Jawaban: d
Data terurut

36 37
39 40

Median

1x76 +2\78

76 + 156 +80 = ff =u,,u
Jadi, ra panjangllingkar pohon adalah 81.5 cm.

batang,

2 ks.

12

38
41

di anl

2



Jawaban: b
Modus ienis burung yang diiual
banyak dimiliki Pak Wisnu.
Banyak burung ketilang = 30

=30

Wisnu adalah ienis bururlg Paling

40. Jawaban: b
Banyak pot
cabai yang
Data terurut

9. 10
13 13

Tinggi bibit
dan 15 cm.
Sebanyak
1 batang
tanaman
Banyak

39.

(6+7+9)
22=8
sebagai berikut.Dengan demikian diperoleh

Banyak burung beo = 6 ekor.
Banyak burung.|alak = 9 ekor.
Banyak burung ketilang = 8
Banyak burung beo = 6 ekor
Burung ialak paling banyak Pak Wisnu;
Jadi, modus jenis burung yang Pak Wisnu adalah burung ialak.

=4+ l +
Jadi,

yang sama dengan banyak bibit tanaman
lebih dari 12 cm.

memiliki tinggi yang lebih dari 12 cm

pol yang dibutuhkan adalah 7.

11

15

tanaman

1i
15

1313121212

yang lebih dati 12 cm adalah 13 cm, 14 cm,

batang tanaman cabai memiliki tinggi 13 cm,
memiliki tinggi 14 cm, dan 2 batang bibit

tinggi 13 cm.


