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Petunjuk Pengerjaan Soal Babak Penyisihan Olimpiade
Matematika ITS (OMITS) tingkat SD tahun 2012

1. Soal babak penyisihan OMITS’12 terdiri dari 50 soal pilihan
ganda dan 10 soal isian singkat

2. Waktu pengerjaan soal babak penyisihan OMITS’12 adalah 90
menit

3. Untuk soal pilihan ganda, pilih hanya 1 pilihan dari 4 pilihan
(a, b, c, d)

4. Untuk soal isian singkat, tuliskan jawaban akhir dari soal pada
lembar jawaban yang telah disediakan

5. Penilaian dan sistem point :
- Pilihan Ganda : Benar = +4, Kosong (tidak dijawab) =

0, Salah = -1
- Isian Singkat : Benar = +5, Kosong (tidak dijawab) = 0,

Salah = -2

Selamat Mengerjakan dan Semoga menjadi “ING NGARSA SUNG
TULADHA” di OMITS’12



1

MATEMATIKA, ING NGARSA SUNG TULADHA

OLIMPIADE ? YA, OMITS !

Selamat Berjuang menjadi Ing Ngarsa Sung Tuladha…

SOAL PILIHAN GANDA

1. Berapakah digit terakhir dari (20122013 + 20132012)2 ?
a. 7 b. 9 c. 11 d. 13

2. Jarak tugu di kota A dan tugu di kota B adalah 17,6 km. jika akan
dibangun tiang lampu diantara 2 tugu kota itu, berapa banyak tiang
lampu yang dibangun jika jarak tiap lampu 400 dm?
(jarak tugu ke tiang lampu juga 400dm).

a. 438 b. 439 c. 440 d. 441

3. Jika 0,230769230769... dinyatakan ke dalam bentuk a/b yang
paling sederhana dengan a dan b masing-masing bilangan bulat
positif, maka berapa nilai dari b – a ?
a. 10 b. 13 c. 230769 d. 923076

4. 4.

Setiap bilangan pada lingkaran merupakan hasil penjumlahan dari
bilangan pada kotak yang segaris. Berapa A + B + C + D ?
a. 4 b. 8 c. 11 d. 18

5. 1/2 m3 + 16 dm3 – 2500 cm3 = …... liter.
a. 0,5185 b. -229 c. 518,5 d. 513,5

6. Di antara pecahan-pecahan 13/16 , 7/8, 8/9, dan 11/12, manakah
yang memiliki nilai terkecil?
a. 13/16 b. 7/8 c. 8/9 d. 11/12

A 7

5 C

9

B

6

D
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7. Nilai maksimum dari x sehingga 2x membagi 21! adalah . . .
(n!=n x (n-1) x ... x 2 x 1)
a. 10 b. 12 c. 16 d. 18

8. Reza selalu pergi ke klinik kesehatan setiap 13 hari sekali.
Sedangkan Adam selalu pergi ke klinik kesehatan setiap 21 hari
sekali. Jika suatu hari mereka tidak sengaja bertemu di klinik
kesehatan pada hari Rabu, maka pada hari apa mereka akan
bertemu lagi?
a. Selasa b. Rabu c. Kamis d. Jumat

9. Jika p, q, r, dan s adalah bilangan positif dimana:
p    + 1 = 2012

q +  r/s 205
Maka berapakah nilai dari p x q x r + s ?
a. 509 b. 215 c. 57114 d. 2217

10.Pada bulan Februari tahun 2020 terdapat 5 buah hari Y. Jika hari X
merupakan hari sebelum hari Y, maka berapa jumlah tanggal-
tanggal jatuhnya hari X selama bulan tersebut?
a. 24 b. 50 c. 70 d. 75

11.Pak Tomy seorang yang dermawan. Ia akan membagikan bantuan
192 pakaian dan 336 tas. Jika kedua barang itu masing-masing
akan dimasukkan ke dalam beberapa kardus dengan jumlah
kardus sama, maka Pak Tomy akan membutuhkan paling banyak
berapa kardus?
a. 18 b. 24 c. 36 d. 48
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12.Angka-angka mulai dari 0 sampai 9 dibagikan secara acak kepada
pelajar di sebuah sekolah. Yuni adalah salah satu pelajar sekolah
tersebut sehingga ia mendapatkan sebuah angka. Ia mengalikan
angka tersebut dengan 11 kemudian menguranginya dengan 2,
lalu membaginya dengan 3. Hasil dari perhitungan tersebut ia
kuadratkan, kemudian ia kurangi dengan 122 dan ia kalikan
dengan 4, sehingga ia mendapatkan hasil akhir 2012. Berapakah
angka awal yang diperoleh Yuni?
a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

13. 06 + 2   8 – 12 = 561. Angka berapakah yang menempati
kotak-kotak tersebut dengan tepat?
a. 3, 7, dan 4 c. 4, 7, dan 3
b. 3, 4, dan 7 d. 7, 3, dan 4

14.Lita dan Mey sedang bersepeda bersama, keduanya sama-sama
menuju taman kota. Lita melaju dengan kecepatan 20 km/jam dan
ia berada 1 km sebelum taman kota. Sedangkan Mey berada pada
jarak 200 m di depan Lita. Berapa kecepatan maksimal Mey agar ia
dan Lita sampai di taman kota bersamaan?
a. 10 km/jam c. 16 km/jam
b. 12 km/jam d. 18 km/jam

15.Total panjang dari sebuah paku pendek, 2 buah paku sedang, dan
sebuah paku panjang adalah 10 cm. Sedangkan total panjang dari
dua buah paku sedang, 2 buah paku panjang, dan sebuah paku
pendek adalah 15 cm. Berapa total panjang dari 3 buah paku
pendek, 6 buah paku sedang, dan sebuah paku panjang?
a. 20 b. 21 c. 22 d. 23
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16.Dalam sebuah seleksi olimpiade matematika, dilakukan seleksi
administrasi dimana hanya 65% pendaftar yang lolos untuk
menjadi peserta. Selanjutnya karena jumlah peserta belum
memenuhi kuota, dilakukan penambahan jumlah peserta dengan
seleksi tambahan yang diikuti oleh 4/7 pendaftar yang tidak lolos
seleksi administrasi. Hanya 50% dari yang mengikuti seleksi
tambahan yang berhak lolos menjadi peserta. Berapa banyak
peserta untuk setiap 1000 orang pendaftar?
a. 734 b. 750 c. 792 d. 831

17.Dyah lahir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 1992. Pada hari
apakah Dyah akan tepat berusia 813 hari?
a. Rabu b. Kamis c. Jumat d. Sabtu

18.CCCLXXVI + MXLV – D + XCVII – XIX = …......
a. CMXCIX b. CCCCLMDXXXIX c. MXXXVII d. MMXXXVII

19.3 tahun lalu usia Ahmad setengah dari usia Belgis. Usia Niswa
sekarang sama dengan usia Ahmad 4 tahun lalu. Berapakah
jumlah dari usia mereka sekarang jika tahun depan usia Belgis
sama dengan 3 kali usia Niswa?
a. 19 b. 21 c. 42 d. 47

20.Sebanyak 2012 bola dibagi ke dalam 3 kotak dengan perbandingan
banyaknya bola 4 : 47 : 452. Banyaknya bola pada kotak terbesar
adalah ….
a. 188 b. 503 c. 1356 d. 1808

21.Suatu hari di sebuah ruang tunggu stasiun kereta api terdapat 80
orang yang menunggu datangnya kereta. Di antaranya 23 orang
membawa koper dan 45 orang membawa tas ransel. Jika terdapat
15 orang yang membawa keduanya (koper dan tas ransel), berapa
orang yang tidak membawa keduanya?
a. 3 b. 12 c. 18 d. 27
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22.Luas juring terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul
12.30 jika jari-jarinya 7 cm adalah …. (bulatkan)
a. 70,6 b. 72,4 c. 83,4 d. 88,6

23.Zendy dapat merakit sebuah komputer dalam waktu 30 menit,
sedangkan Ginanjar dapat merakit sebuah komputer dalam waktu
45 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 3
buah komputer jika mereka bekerja bersama-sama?
a. 25 b. 54 c. 81 d. 112,5

24.Setiap pagi 2 buah buku diambil dari sebuah rak. Siangnya, 6 buah
buku diletakkan di rak tersebut. Jika mula-mula rak tersebut berisi
150 buah buku, pada hari ke berapa rak tersebut tepat berisi 502
buah buku?
a. 86 b. 87 c. 88 d. 89

25.Pada babak final OMITS'12 yang terdiri dari 5 peserta, skor peserta
A lebih kecil dari skor peserta B. Skor peserta D lebih besar dari
skor peserta C dan sama dengan skor peserta B. Skor peserta E
lebih besar dari skor peserta C. Jika hanya ada 1 peserta yang
memiliki skor tertinggi, siapakah dia?
a. B b. C d. D d. E

26.Ibunya Agus memiliki 5 anak yang bernama Dada, Didi, Dudu,
Dede, dan Agus. Jika Didi tingginya 174cm, Dudu tingginya
178cm, Dede tingginya 172cm. Jika Agus yang tertinggi dalam 5
bersaudara itu dan Dede yang paling pendek. rata-rata tinggi
mereka tidak lebih dari 176,6 dan tinggi 5 bersaudara ini berupa
angka bulat semua. Maka berapakah tinggi maksimal yang
mungkin dari Agus?

a. 184 b. 186 c. 187 d. 191
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27.Gambar di  bawah  ini  menunjukkan  sebuah  persegi ajaib
dimana  jumlah  bilangan  dalam semua baris, kolom maupun
diagonalnya adalah sama. Maka nilai x+y adalah .…

a. 5 b. 7 c. 6 d. 8

28.Suatu bangun ruang A disusun dari
kubus-kubus kecil yang mempunyai
volume 2 cm3. Berapakah volume
bangun ruang A jika diketahui petunjuk
dibawah…
a. 26cm3 c. 30cm3

b. 28cm3 d. 32cm3

29.

Jika titik H, E, F, G terletak ditengah sisi persegi dan luas lingkaran
dalam adalah 154cm2. Maka berapakah AC+HE…
a. 14+7 b. 14 c. 21 d. 21
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30.Ayah berangkat dari kota A dengan mobil berkecepatan 60 km/jam
pukul 14.38. di perjalanan ayah beristirahat 1jam, pukul 17.23 ayah
melanjutkan perjalananya dengan kecepatan 30km/jam. Dan tiba di
kota B pukul 19.08. berapakah jarak kota A dan B …
a. 151,5 b. 153,5 c. 155,5 d. 157,5

31.Rhefa mengikuti sebuah perlombaan lari, ia mendapatkan sejumlah
perintah dalam lomba itu, perintahnya:

i. Larilah ke selatan sampai 5km
ii. Lalu belok kiri sampai 8km

iii. Lalu lari ke utara sampai 4km
iv. Lalu lari ke barat sampai 13km
v. Lalu belok kanan sampai 13km dan finish.

Berapakah jarak terdekat antara garis start dengan garis finish…
a. 11 b. 12 c. 13 d. 14

32.Seorang kontraktor mendapat proyek untuk membuat sebuah taman
di sebuah lahan kosong ditengah kota. Dan ditepi taman harus
dibuat selokan dengan lebar 0,5 m yang mengelilingi taman.
Berikut gambar lahan yang akan dibangun:

Maka berapakah luas taman(lahan tanpa selokan) yang akan
dibangun…
a. 170 b. 180 c. 190 d. 200

 Selokan berada ditepi
dalam lahan
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33. Gaji pegawai diperusahaan X adalah Rp39.000,-/karyawan.
Sedangkan di perusahaan Y adalah Rp13.000,-/karyawan. Jika
rata-rata gaji semua karyawan dari 2 perusahaan itu adalah
Rp30.000,- maka berapa perbandingan jumlah karyawan di
perusahaan X dan Y?

a. 1 : 3 b. 3 : 1 c. 17 : 9 d. 9 : 17

34. Khoir menyusun 17 batang korek
menjadi 6persegi kecil seperti
gambar diatas. berapakah paling
minimal batang korek yang harus
khoir buang agar terbentuk 3
persegi kecil?

a. 3 c. 7
b. 5 d. 9

35. Jika sisi persegi dari gambar disamping
adalah 10cm, maka berapakah luas
yang diblok hitam…

a. 25-6,25π

b. 25+6,25π

c. 2,5-0,625π

d. 2,5+0,625π

36.Hasil kali 2 bilangan adalah 84, dan rata-rata 2 bilangan tersebut
adalah 10. Maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut…

a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
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37.Empat tahun yang lalu usian paidjem ¼ kali usia ayahnya. Usia
ayahnya sekarang adalah 32 tahun. Berapakah rata-rata usia
mereka 3 tahun mendatang…

a. 22,5 b. 23,5 c. 24,5 d. 25,5

38.

Berapakah P. . .

a. 0,525 b. c. d. 0,725

39. dari keempat pecahan berikut berapakah selisih

pecahan terbesar dengan pecahan terkecil…

a. b. c. d.

40.Jika a#b = , maka nilai dari (2#1)#2 adalah…

a. 4,2 b. 5,2 c. 6,2 d. 7,2

41.Di SMA ABC siswanya adalah laki-laki, dan dari siswa

perempuannya berkacamata. Jika jumlah siswa perempuan yang
tak berkacamata ada 100 anak, maka berapakah jumlah siswa di
SMA ABC…

a. 500 b. 600 c. 800 d. 900

42.Kawat sepanjang 5m akan dipotong untuk membuat beberapa buah
jaring-jaring balok yang memiliki ukuran 4 cm x 7 cm x 3 cm.
Berapa maximal jaring-jaring balok yang dapat dibuat…

a. 7 b. 8 c. 9 d. 10

43.Berapakah angka satuan dari 20172015 – 20122011…

a. 3 b. 5 c. 7 d. 8
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44.Jika angka 3, 5, 6, dan 8 digantikan oleh huruf-huruf dalam gambar
diatas, dan diketahui bahwa b + 7 + a = a + c + 9 = a + d + 4 = 18,
maka berapakah nilai dari a – b + c – d = . . .

a. -6 b. -4 c. -3 d. -1

45. Perbandingan sudut-sudut dalam
suatu segitiga adalah 2 : 3 : 5.
Maka berapakah selisih dari
sudut terbesar dengan sudut
terkecil ?

a. 36o c. 54o

b. 44o d. 66o

46. Pada gambar, BAC dipotong oleh AD, sehingga CDA = 120o

, DCA = xo, CAD = 3yo,   DAB = yo, dan ABD = 3xo,

berapakah nilai dari xo - yo = . . .

a. 27,5o b. 30o c. 32,5o d. 35o
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47.Pak Slamet membeli sebuah HP di sebuah toko grosir di Surabaya.
Ia ingin menjual barangnya dengan laba 15%, tetapi setelah 1bulan
ditawarkan tidak laku, akhirnya ia jual dengan harga Rp950.000,-
itupun ia rugi 5%. Berapakah laba yang sebenarnya yg diinginkan
oleh Pak Slamet. . .

a. Rp100.000,- c. Rp175.000,

b. -Rp150.000,- d. Rp200.000,-

48.Seorang tukang ingin memasang keramik/ubin di sebuah rumah,
jika rumah itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang
25m dan lebar 16m, dan keramik/ubin yang akan dipasang
berukuran 40cm x 40cm.  berapakah jumlah keramik yang akan
dipasang oleh tukang itu. . .

a. 1000 buah b. 1500 buah c. 2500 buah d. 3500 buah

49. Rata-rata nilai dari 5 orang adalah 7,2. Jika ditambah dengan nilai
Rani dan Pupy maka rata-ratanya menjadi 7,5. Jika Pupy
mendapatkan nilai 8, maka berapakah nilai Rani. . .

a. 7,5 b. 7,8 c. 8,2 d. 8,5

50.Harga 3 buah pensil Rp3.750,- , harga 4 buah buku Rp9.000,- , dan
harga 5 buah penghapus Rp5.500,-. Jika Paiman membeli 2pensil,
3buku, dan 1penghapus jika ia membayar dengan uang Rp20.000,-
maka berapakah kembalian yang ia terima. . .

a. Rp10.350,- b. Rp10.850,- c. Rp9.650,- d. Rp9.150,-
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Isian Singkat

1. Pada tanggal 17 Januari 2012, di sebuah lahan parkir terdapat 150
kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Biaya parkir
mobil adalah Rp6.000,00 sedangkan biaya parkir sepeda motor
adalah Rp2.500,00. Jika pada hari itu uang yang diperoleh petugas
dari biaya parkir sebesar Rp676.000,00 maka berapakah jumlah
mobil yang parkir pada hari tersebut?

2. Bilangan “reprima” adalah bilangan prima dua digit ab sedemikian
sehingga ba juga merupakan bilangan prima. Jumlah dari semua
bilangan reprima antara 40 dan 90 adalah ….

3. A, B, C, D, dan E masing-masing adalah angka antara 0 sampai 9
dengan A, B, C, dan D tidak boleh sama dan A ≠ 0, yang
memenuhi syarat:
ABCD x E = DCBA
Tentukan 2 bilangan ABCD yang memenuhi syarat tersebut!

4. Diketahui suatu jajargenjang yang memiliki koordinat di titik A, B,
C, dan D. Jika koordinat titik A adalah (-2,2), koordinat titik B
adalah (4,4), dan koordinat titik C adalah (3,-3). Berapa luas
jajargenjang tersebut?
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5. Segitiga sama sisi A dan persegi B di atas memiliki ukuran sisi
sama. Perpaduan antara segitiga sama sisi A dan persegi B
membentuk pola berikut:

Tentukan banyak persegi dan segitiga yang diperlukan untuk pola
ke-13 !

6. Diberikan 2 buah kubus yang setiap sisinya diberi angka.
Berapakah susunan angka pada kubus I dan kubus II agar jika 2
kubus itu dijejerkan, bisa terbentuk susunan angka 01, 02, 03, 04,
05, . . . , 29, 30, 31 ?

7. Bak mandi dirumah Romdoni terletak di sudut ruangan kamar
mandi, 2 sisi tegaknya memanfaatkan tembok. Jika bak mandi
diukur dari tepi luar maka mempunyai ukuran panjang  62,5 dm,
lebar 32,5dm, kedalaman 40dm, dan ketebalan kedalam 2,5dm.
Jika saat itu terisi 3/4nya, dan dikuras dengan membuka lubang
airnya yang keluar 100L / 6menit, berapa jam kah air didalam bak
akan habis?

8. Sebuah roda menggelinding sebanyak 35 kali putaran di sebuah
lintasan lurus. Jika diameter roda 40dm, maka berapakah panjang
lintasan yang dilalui roda?(dalam satuan meter)
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9. Bu Irma bertanya kepada 5 muridnya, berapa banyak dari mereka
yang hadir les tambahan kemarin sore.

Andi menjawab : tidak ada

Rizky menjawab : satu

Ridho menjawab : dua

Tika menjawab : tiga

Lisa menjawab : empat

Bu Irma tahu benar bahwa mereka yang tidak menghadiri les
tersebut berbohong mengenai itu dan mereka yang menghadiri
berbicara benar. Siapa murid yang menghadiri les kemarin sore ?

10.Dalam sebuah kelas, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan
adalah 3:4. Jika siswa perempuan yang keluar ruangan sebanyak 5
orang, maka perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan
dalam ruangan adalah 1:1. Berapakah jumlah siswa perempuan
dalam kelas tersebut?


