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1. Jawaban: c
2.144 - 1.230+ 312 - 510 = E

=1
Jadi, hasil dari 2.144 - 1.2$O I

2. Jawaban: d
144:6x3:2=24x3'.2

^t=tz:z=-10
Jadi, hasil dai 144 : 6 x g :. 2

3. Jawaban: d
561 +(-87)-617 =561 -[7

= 474 - 617

= - I4.1

Jadi, hasil dari 561 + (-87) I 6

4. Jawaban: a

Kenaikan suhu = 10"C.
Suhu udara sekarang = -4 .l

Jadi, suhu udara sekarang
6. Jawaban: d

dari ketiga bilangan tersebu[
FPB=3x5=15 

i

Jadi, FPB dari 30.45. dan 75

Jawaban: c
Bus Jaya berangkat setiap 15
setiap 25 menit.
Permasalirhan di atas
dan 25.
Faktorisasi prima dari 15
15 = 3 x 5

+ 312 - 510
26-510=716
12-510=716.

pangkat terkecil, yaitu:

15.

dan Bus Cemerlang berangkat

mencari KPK dari bilangan

kedua bus akan berangkat bersama
menit. Tujuh puluh lima menit setelah

lagi pukul 08.00.

bibit jagung, dan 48 kantong
dengan mencari FPB dari 96,

,72, dan 48i

bantuan adalah 24 pelanl
adalah 72: 24 = 3 kantong.
bibit jagung.

12

Faktorisasi prima dari 28,
28=2x2x7 =22x7
50=2x5x5=2x52
90=2x3x3x5=2x32

45=3x3x5=32x5
75=3x5x5 =3x52 I

Faktor prima yang sama daii
FPB dari 30, 45, dan 75 adeilah

5, dan 75 adalah 3 dan 5.
sil kali faktorfaktor prima yang sama

Faktor prima dari 28, 50, 2,3, 5, dan 7
KPK merupakan hasil kali
KPK=22x32x52x7

dengan pangkat tertlnggi.

Jadi, faktorisasi prima KPK 50, dan 90 adalah 22 x 32- x 52 x 7. 14

Jawaban: c
Faktorisasi prima dari 30, 4$,
30=2x3x5

t5
l5 = 3 x 5
ZC=5X5=5'
KPK=3x 52=3x25=75
KPK dari 1 5 dan 25 adalah 7q. be
lagi setelah 75 menit atau 1 j{m
pukul 06.45 adalah pukul 08,00.
Jadi, kedua bus akan berandkal

Y
Jawaban: a
Bantuan 96 kantong bibit paili, 7
pupuk. Permasalahan tersebut t
72, dan 48. Faktorisasi prim{ Oa

96=2x2x2x2x2x3=05>
72=2x2x2x3x3=23x32
48=2x2x2x2x3=2ax3

FPB=23x3=8x3=24
Artinya paling banyak petani
Bibit jagung yang diterima
Jadi, setiap petani

10. Jawaban: b
(96 - 44)2 - (18 + 6)2

= 522 - 242

= (52 x 52) - (24 x 24)r

= 2.704 - 576 = 2.128
Jadi, hasil dari (96 - 44)2 - (18

$t**da,rtI$/M

adalah 2.128
Jadi, nilai n =

Jawaban:
(8+4;e- - 2)3

= 123 -73
=(12\12
= 1.728 -
Jadi, hasil

Jawaban:

v! s21

Angka
adalah 1

15i21
Angka

adalah 9
Bilangan
bilangan 31 39.

(8*

7 x7)

- (9 - 2)3 adalah 1.385

1, kuadrat bilangan yang angka terakhirnya 1

angka satuan hasil akarnya 1 atau 9.

Bilangan kuadrat terbesar yang kurang dari 15

,6=s. angka puluhan hasil akarnya S
angka 3 dan angka satuannya 1 atau g adalah

J I- = J I X

392=39x

Jawaban: a
Angka

puluhan
Bilangan

i6. Jawaban: a

Jadi, I .32 = 
"6rt
cata

= Jtsx "
=39x26
= 1 .014

Gvo/b

Jadi, hasil

= 961

= 1.521

.521 x

l.sta

samadiperoleh J676 = J;6'? =26

adalah 1 .014.

6 dan 53 = 6 x 6 x 6 = 216 (angka satuan 6)
lan hasil akar pangkat tiganya 6.
000 (= 26:; dan 27.OOO (= 303), maka bilangan

terletak di anlara 20 dan 30 atau angka
pangkat tiganya 2.

tuannya 6 dan angka puluhannya 2 adalah 26
576

= 26.

menjadi

adalah 1 I

terkecil:

122%: 1l; 1,66;

nilai n dicari dengan n =

120
64

maka nilai
Nilai .17.576

hasil akar
hasil

angka
263=26x x26=1
Jadi,

Jawaban:

eentux ff.

56 _ 56:8
64 64: 8

Dengan

120 , 56

Cara lain:

Jadi, bentuk

Jawaban: c

7t25
4 \25

I,Ob =

Urutan

140
100 ',

120:8
64:8

166

ffi

120

.2 7

55

22v"= !?
100

51
12-5Dit<etarrui f

51
123



17 Jawaban: a
83m:n = -::

=9"915 ',- 3

81
= X-

=9I
Jadi.nilai m:n= L,9

tawaban: b

Sisa gula pasir =0,6 + 1 ] -

Jadi, sisa gula pasir Bu Lisa

19. Jawaban: c
30 30:6
48 48:6

5

8
5 x 12,5

= B"lrE

= 9&!
100

= 0,625

45.1
ir,' @ - ffi-

- 
45,1x10
1OO x 1O

451

1.000

= 0,451

Disimpulkan 45,1o/" = 0,451',
Jadi, bentuk desimal dari a

20. Jawaban: b

Buku dongeng = ]
3x12,s

= B"lzE

* 36,5
100

= 36,5%
Buku sejarah =22,50/".
Buku biografi = 0,25 = 25qk.
Buku teknologi = IOOY, -

= 16"/"
Urutan bilangan dari yang t(
Jadi, urutan jenis buku dari
buku sejarah, buku biografi,

21. Jawaban: d
Diketahui a : b = A : B dengan

A = 
"10 

x(A+B)

= {n xzz
7 .,oz

- 9 ^t'

Jadi, banyak ikan koi 21 ekor.

22. Jawaban: b
Diketahui jarak antara dua
Jarak antara dua lokasi dalam
Skala = jarak dalam denah :

= 3 : 600.000

= 1 :200.000
Jadi, skala denah tersebut 1 :

23. Jawaban: b
Pita yang digunakan Yatr =

't8

65
10 4

10\2 4\
_12L25_

= 100% -84%

12x2
10x2

13

,o Kg'

berturut-turut 0,625 dan 0,451

+ 22,5Y" + 25Y")

adalah 16%; 22,5%:25%i 36,5%.
paling sedikit adalah buku teknologi,
dongeng.

7,b=2,danA+B=27

6 km = 600.000 cm.

=3cm.
sebenarnya

m-16dm-26cm
x100cm-16x10cm-26cm
cm-160cm-26cm

-26cm

Yati 64 cmJadi, panjang pita yang

40

ffi
K u n ci J a w aba n d a r r", O, n 1:1:_.Wi

Jadi, berat

25. Jawaban:
Umur -o

24. Jawaban
Berat

Jadi, luas

28. Jawaban: d
Sisa

= 52.000

= (52.000

=52 l-
=34(
Penjualan

beban

=9x8
=72
=66

3x
30
38

64 kg + 160 hg + 0,25 kuintal
64 kg + (160:10) kg + (0,25 x 100) kg
64kg+16k9+25kg
105 kg

pada sepeda motor 105 kg

kurang 6 tahun
un - 6 tahun

- 6 tahun

lebih 8 tahun
tahun + .8 tahun

+ 8 tahun

tahun

dan ayah 28 tahun

dan 4 lusin
+ 4 lusin

144) buah + (4 x 12) buah
+ 48 buah

= 8 lusin dan 6 buah

=Slusin+6buah
= (8 x 12) buah + 5 buah

= 96 buah + 6 buah
= 102 buah

- 102 buah

lbu Jihan adalah 234 buah.

15 dam2 - 450 ca - 650 m2
m2 - 15 x 100 m2 - 450 x 1 m2 - 650 m2

- 1.500 m2 - 450 m2 - 650 m2

digunakan untuk taman 600 m2

kedua

-8t.

Umur ayah 3

Selisih =

Jadi, selisih

26. Jawaban: d
Banyak

Sisa piring

Jadi, sisa

27. Jawaban: d
Luas taman

tahun -
tahun
UMUT

336 r

234 I
no di

=(2x
= 288
= 336
yang

= 32 are

=32x
= 3.200

= btr(,

setelah

- 0.01
.000) l -
t-8t

=2

ri ketiga
dm3
xtt
t

=14
Jadi.

29. Jawaban: c
Pak Munir

Waktu = 11 - 08.45

=2 15

AP= vu x u-72
= 162 km

Jarak yang
BP= vn x

1x1.000)l-81

goreng pada hari ketiga adalah 14 I

berpapasan di titik P pada gambar berikut.
VN

untuk mengisi penuh bak air tersebul adalah

=34{.-
=34t.-

=+ex i
Jarak kota I

4
Jarak yang

AB=AP+
= 162 +

30. Jawaban: c
Debit = 40
Volume =

108 km

kota

= 270

m"
x1

-2 litei

=60

Waktu =

Jadi, waktu
60 menit.
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31. Jawaban: b
Hubungan antara sifat-sifat
berikut,

D=_- .C

A 7cn B

Pada trapesium ABCD di atas
1) tB= tc=90.
2) lA = 360' - (90" + 90" +

= 360" - 230'
= 130"

Menggunakan sifat-sifat

bangun datar disajikan dalam

(,v) artinya salah. Berdasarkan
tersebut, kolom yang memuat (/) memenuhiketiga
Jadi, b'entuk bangun datar

Jawaban: c
adalah jajargenjang.

Keempat bangun datar mempunyai bentuk yang sama,
trapesium siku-siku. Untuk ukurannya, perhatikan
sifat trapesium siku-siku
a. Mempunyai dua sudut
b. Jumlah semua sudutnya
Perhatikan gambar (i) datar tersebut trapesium ABC

E

diperoleh ukuran keempat

lF--*,30\.t \
-l \

I L so'\

(ii)

Jadi, pasangan bangun datar

33. Jawaban: c

Jadi, keliling jajargenjang

34. Jawaban: b
Ukuran diameter lingkaran:
d=56cm
Keliling lingkaran:
K=nxd

22 -s8= 7**
=22x8=176cm

Jadi, keliling lingkaran tersebut

35. Jawaban: a
Trapesium mempunyai panjang
'10 cm. dapat dituliskan nilai a =
Luas trapesium:

L= 11 *(a+b) xt

=ix(ts+16)x10

= -.f,xzsxlds

=29x5=145cm2
Jadi, luas trapesium tersebut 1

dan langkah{angkah seperti (

datar seperti berikut.

-

lt .!-//
_t ./Et ,/
^t /
' 6cm

- ,,",, 

".

E

E

24cm B

Jajargenjang ABCD mempun pasang sisi sama panjang, yaitu
DC=AB=24cmdanAD=66
Keliling jajargenjang:
K=AB+BC+DC+AD

=24+18+24+18
=84cm

I cm.

(iv)

dan sebangun adalah (ii)dan (iii).

sejajar 1 3 cm dan 1 6 cm serta tinggi

ffi*11* wabandan

b=16,dant=.10.

Jadi, Iuas
dua

36. Jawaban:
Ukuran
d=10cm
Luas

t- = ] xn
1^

= a xJ'

= i 's,
= | xsr
= 78,5

Jadi; luas

Jawaban:
Bangun
Iima bagian
luas
Luas

L=9"
3= s xn

=sx7
= 92,4

Jadi, luas

38. Jawaban: d
Bangun
dari dua
dan
(D Bangun

panjang
serta
Luas

d2

x 102

x 100

78,5 crp2

lingkaran ber.iari-jari 7 cm yang dibagi menjadi
. Daerah yang diarsir adalah tiga perlima bagian

92,4 am2

mem_punyai
cm dan 24 0m

mempunyai panjang alas 24 cm dan tinggi

tersebut 243 cm2

Luas bangun
L=Lr +La

=99+144
= 243 cm2

Jadi, luas

39. Jawaban: d
Perhatikan bagian arsiran b€rikut.

14 cm

Luas daerah
seperempat

e

,1
-1 - 2

2

1

I

-m
(ii) Bangun

6 cm-
Luas

6cm

(a+b)

(s + 2a)

33x /3

xfr

ff x1a2

, r42

(i) Luas

Lr=^

=14

L=s2
-ar2
= 196

6
cm2

selisih antara luas persegi dengan luas

(ii) Luas

L=i'
=**
= -1"{
=llx

Luas daerah
L=196-1

= 42 cmz
Oleh karena

,\
cm2

arsiran

tersebut adalah 84 cm2.

daerah arsiran, luasnya 2 x 42 = 84 cmz.



41

43.

45.

Jawaban: b
Berdasarkan ciri-ciri Yang
sebagai berikut.

42. Jantaban: d

Jawaban: b
Bak penampung air
panjang=p=15dm;
lebat = !. = 12 dm;
iinggi =t=10dm.

soal. gambar bangun digambarkan

r. .. _.. ... " ..I, .- ,

Bangun ini dinamakan balok

Jawaban; c
I =6xs2_oermuKaan KuDus

6x9x9

=236
Jadi, luas permukaan balok 236 cm2.

Jawaban: c
Vr.orng = '"t

x7 x2O

=22x7 x2O

= 3.080

Jadi, volume tabung adalah

c. Gambar c tidak dapat menjadi bangun ruang.

d.

L..,.,r".n barok = 2 x (P x I + P

2x(8x6+8

Jadi, jaring-jaring Prisma

Jawaban: b
Bang.un di atas terdiri atas

Vkubus=SxSxS
=10x10x10
= 1.000 cm3

Vbalok=Px (xt
=12x10x5
= 600 cm3

Vb"ngrn= Vkrbr" * Vb"tok

= 1.000 + 600

= 1.600 cm3 
i

Jadi, volume bangun adalah

t+lxi)
5+6x5)

=;x/t

ffi,,..

/[
/\\
D

Limas segi

pada pilihan a.

kubus dan balok.

46

Jadi,

47.

4A

Banyak air mampu

= volume

=px1xt
=15x12x
= 1.800 dms

= 1.800 liter
' Jadi, air yang

Jawabani c
Titik P
pada sumbu . Dengan
Tnik o
pada sumbu . Dengan
Jadi,

Jawaban: d
ABCD
pada bidang

i

seb4nyak 1.800 liter.

bilangan f5 pada sumbu X dan bilangan 6

rikian. koordinat titik P(-5, 6).

bilangan 7 pada sumbu X dan bilangan -3
rikian, kobrdinat titik O(7, -3).

berikTt.

adalah pilihan c.

panjang. Persegi panjang ABCD dapat digambar

Jadi,

49. Jawaban: c
Ketiga sisi
tersebut
SUMbU

seperti di
Jadi,
ada 3.

50. Jawaban:
Pada

yang
sama pan

pada

51. Jawaban:
Banyak
Banyak
Banyak
Banyak
14O+5
142,.4
145 --i 6
150-+3-
Jadi, tabel

1).

panlang, meka segitiga
sama sisi. sumbu-

sama sisi qigambarkan

segitige sama sisi

titik pada bangun dan
oleh sebuhh ruas garis

1in g dan iterbagi dua
cermin. B[ngun dan

dengan pencerminan

'\'K
X\padaada

Jadi,

lurus
rng .o
yang

yang
yang
yang
yang

dan bayartgannya oleh
garis g yang tepat adalah

l

tinggi hadan 140 cm ada 5.

tinggi $adan 142 cm ada 4.
linggi badan 145 cm ada 6.

tinggi Fadan 150 cm ada 3.

adalah pilihan d.

adalah pilifan c.

tas dua kolom. Kolom sebelah kiri berisitahun dan

berisi hasil banen. Angka di kiri hasil panen 530

hasil panen padi sebanyak 530 ton terjadi pada

teriadi hasii panen padi sebanyak 530 ton.

1 5 sebhnyak 4.

52. Jawaban:
200 -)6
260 +7
300+8
310 --+2
Tabel sesuar

53. Jawaban:
Tabel
kolom
adalah
tahun 201
Jadi, tahun

54. Jawabanr
Pada
Jadi,

terdapat

lerdiri

55. Jawaban:
Kelas
Diagram
kelas ll
kelas lV
kelas Vl

4 memperoteh skor 15.

mendatar dan banydk siswa sebagai sumbu tegak.

I menunjukkan kelas I memiliki tinggi batang 35,

li batang 40, kelas lll memiliki tinggi batang 50,

batang 45, kelas V memiliki tinggi batang 35' dan

batang 40 adalah pilihan b.
yang menunjukkan data adalah pilihan b.



56. Jawaban: d
Tinggi badan sebagai sumbu dan banyak balita sebagai
tegak. Diagram batang yang
batang B, tinggi badan 75

tinggi badan 60 memiliki
tinggi batang 6, tinggi badan

memiliki tinggi batang 9,
tinggi badan 90 memiliki

85 memiliki tinggi batang 6,
4 adalah pilihan d.

. Jadi, diagram batang yang

57. Jawaban: b

adalah pilihan d,

Diagram lingkaran dari tabel dibuat dengan cara berikut.
1) Menghitungbesarsudut

setiap nilai data.
juring lingkaran yang

iLl+

Jadi, diagram lingkaran yang

58. Jawaban:d
Diagram lingkaran data
berikut.
1) Menghitungpersentase

nilai data.
Jumlah buku = 5oo

iilti;iiitil':i;]i;r.ii,fi

dengan membagi lingkaran
Besar sudut setiap juring
di atas. Diagram lingkaran dari

dapat dibuat dengan cara

lingkaran yang menggambarkan

ii

in

E

t
i,iJ

m+
r,t

iiiii
t4
ti,.,i
i+

ffi
ffi
#+

lril
2) Membuat lingkaran dan dengan membagi lingkaran

menjadi juring-.iuring Persentase setiap juring sesuai
hasil perhitungan dalam di atas. Diagram lingkaran.dari
dalam tabel seperti

Jumlah hasil panen = 20.

Jadi, diagram lingkaran yang data adalah pilihan d.

68.

Jadi, modus siswa adahh 38 kg.

data adalah pilihan b.

59. Jawaban:
Tinggi pada
seminggu
Jadi,

60. Jawaban:
Batang
berarti
Jadi,

61. Jawaban:

Besar

Besar

Misalkan

Berat

hr= #,
Jadi,

62. Jaweben:

Persentase

Persentase

= 10oo/o -.(1
Misalkan n

o/o iunfrg

Dengan

s klinik tul4ng adalah 75. Hal ini berarti dalam
memeriksa pasien 75 kali.
rkter tulan(i memeriksa pasien 75 kali.

ryi 170 ri$u berada di alas hari Rabu. Hal ini
telur dihhsilkan pada hari Rabu.

telur dihasilkan oada hari Rabu.

gula = gOq karena menempati I tingkaran.

I beras= 380" - (90'+ 108" + 36.)
= s60. - 234.
= 126"

sumbangan = N

afa ffi x N = 210 sehingga diperoleh:

210=20xBO=600ko

nbangan adalah 600 kg.

= 25o/o karenamenempati ] tingkaran.

rrta

(+

{+
Jadi,

250L

40q"

q
8

n

25%)= -w/"=W"
Yogyakarta

Yogyakaaa

.t38+5x140

63. Jauraban:
Rata-rala

- 3x130+5x

390 + 660 +

Jadi,

Jawaban:
Rata-rata

_ rx70+4x

65.

Jadi, rata- berat

66. Jawaban:
Modus nilai
Dari tabel
frekuensi.

soal,

nilai 85
Jadi, modus

67 Jawaban: d
Pada batang,
terlinggi.
Batang
Jadi, modus

Jawaban: c
Berat badan
sehingga

'ff =is,z
r siswa a$alah 135,2 cm.

batang

=78cm

adalah pilihan d.

ea.1.s] = %e = s,zo rg

ng banyak Adalah 4. Frekuensi 4'dimiliki oleh
nilai siswa ddalah 85.

data a4alah nilai data yang memiliki batang

leh HW V sfhingga modus data adalah RW V.
RWV.

sering mufrcul, yaitu muncul sebanyak 3 kali
siswa bdalah 38 kg.

Jadi,

Jawaban:
Rata-rata

Jumlah

kg pa
berat

pusat

pusat

210 kg,

seluruh

+2oo/o
banyak

300
n

3@
n

8x300
5

semangka

+3,2+3,4+



69. Jawaban: b
Oata diurutkan dari yang

69 72 72 75 78 78 81

Median = nilai data urutan ke-8

=81
Jadi, median data adalah 81

70. Jawaban: b
Banyak data = 14
9910101111

Median = | {nitai oata re-z *

= )1tz+t+\
= 1U x26=15

Jadi, median data adalah !3

71. Jawaban: c
Flata-rata lebar daun

_ jumlahlEbardaun

- bahyak daun

6+8+5+6+9+4+10+7+4+7
=10

= ff =6,6cm
Lebar daun yang lebih dari 6,6
Terdapat 2 daun yang
1 daun yang lebarnya 9 cm,
Banyak daun yang lebarnya
Jadi, banyak daun yang
adalah 5.

72. Jawabani d
Rata-rata tinggi batang bibit

- 2x2O + 3x 23 + 2x 25 + 2x26 + *q
2+3+2+2+1

_ 40+69+50+52+30
10

= ff =zt,t cm

Tinggi batang bibit cabai yang
cm.
Terdapat 2 bibit cabai yang
tingginya 23 cm.
Banyak bibit cabai yang
Jadi, banyak bibit cabai yang
batang bibit cabai adalah 5.

73. Jawaban:d
Rata-rata tinggi badan keenam

_ 120+135+1201135+150+120 _

Tinggi badan Ani adalah 120
badan Ani di bawah ratia-rata
pernyalaan pilihan a salah.
Tinggi badan Ati adalah 1

tinggi badan keenam siswa.
Tinggi badan Budi adalah 120
badan Budi di bawah
demikian, pernyataan pilihan c
Tinggi badan Badu adalah 1 30
rata tinggi badan keenam
benar.
Jadi, pernyataan berikut yang

84 85 85 87 90 90 91

15 15 16 16 17 18

data ke-8)

adalah 7 cm, I cm, I cm, dan 10 cm
7 cm, 1 daun yang lebarnya 8 cm
daun yang lebarnya 10 cm.

dari 6,6 cm adalah2 + 1 + 1 + 1 = 5.
lebar di atas rata-rata lebar daur

dari 24.1 cm adalah 20 cm dan

kurang dari 24,1 cm adalah 2 + 3 = 5
tinggi kurang dari rata-rata

= 130 cm

lebih rendah daripada 130 cm.

lggi badan Ani sama dengan rata-ratd
ndemikian, pernyataan piiihan b sahh]
lebih rendah daripada 130 cm. Tinggl
inggi badan keenam siswa. Dengari
ah.
Tinggi badan Badu sama dengan ratal
rengan demikian, pernyataan pilihan q

ar adalah pilihan d.

74. Jawaban: a
Modus
ayam paling
Sebanyak 4
Sebanyak 5
Sebanyak 6
Sebanyak 8

dihasilkan ddalah banyak telur yhng dihasilkan

oleh 4 ekor ayam.
oleh 8 ekor ayam.
oleh 5 ekor ayam.
oleh 6 ekor ayam.

SlsWA.

21 siswa.
25 siswa-

merah 18 siswa.
dibawa slSwa.

banyak dibawa siswa
dibawa siswa adalah lanaman angsana.

Misalkan sapi adalah n.

Hata-rata =

2150 =

6 x450 =
2.74O =

n=
Jadi, berat

seluruh

telur

telur
telur
telur
telur

Sebanyak 1 butir
Banyak
dihasilkan 8
Jadi. modu's

75. Jawaban: c
Modus
paling
Banyak

= 100 - (18

=100-79

Dengan
Bunga dibawa
Tanaman
Tanaman
Bunga
Bunga
Tanaman
Jadi, modus

76. Jawaban: a

77. Jawaban: c
Jirmlah bibit
Banyak bibil

=90-(14+
=90-78
= 12 paket
Jadi,
paket.

78. Jawaban: a
Persentase

= 100%-
= 100%-
=2$o/o

Selisih banyak
Jadi. selisih

79. Jawaban: d
Tingga
Banyak
Banyak
Banyak
Jadi, banyak

80. Jawaban: a
Tanaman
Tanaman

430+420+460+n

425 kg.

yang teriual = 90 paket.
yang te(jual pada hari Senin

+ 20)

tomat yang terjual pada hari Senin adalah l 2

juring pada gaiah dan harimau = 2070 - 15o/o=5o/o.

dan harimau = 5"/" x 8O = 4
gajah dah harimau adalah 4

dari 5 meter adalah 6 meter dan 7 meter
tingginya6meter=15
tingginya 7 meter = 10

tinggi lebih dari 5 meter = I5 + 10 = 25.
memiliki tinggi lebih dari 5 meter adalah 25

oleh 7 ekor ayam.
ayam paling banyak adalah 5 butir, yaitu

yang dihasilkan adalah 5 butir.

yang siswa adalah lanaman yang dibawa siswa

bunga sepatu
25+15 21]

data sebagai berikut.

rI yang
jati yan
jati yan
jati yan

tertinggi 125 cm

Selisih = 96=
Jadi, selisih

=96cm

tertinggi dan terendah adalah 29 cm

+ 49O

1+17 +

g pada
+ 4Oo/"

fr
K u n c i J a wa b a n d an eemafi:s*1*ffi


