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1. Tentukan jumlah dari :  

1234 + 123,4 + 12,34 + 1,234 + 0,1234 ! 

 

2. Berapa hasil dari penjumlahan : 
1,001

10,01
+

1001

100,1
 ?  

 

3. Jika bilangan pecahan untuk bilangan 

desimal 0,474747 ... adalah 
𝑎

𝑏
, tentukan nilai 

a + b !  

 

4. Jika bilangan √9
3

, √5, 1, 2, 3 disusun secara 

menurun maka bilangan yang di tengah 

adalah .... 

 

5. Tanggal 14 April 2018 adalah hari Sabtu. 

Tentukan hari apakah 100 hari dari tanggal 

tersebut !  

 

6. Tentukan hasil penjumlahan semua bilangan 

prima kurang dari 20 !  

 

7. Jika n adalah 
5

6
 dari 120, tentukan 

3

4
 dari n.  

 

8. Tentukan nilai A pada pola barisan berikut : 

1, 2, 3, 6, 11, 20, A, 68, .... 

 

9. Berapa sudut yang dibentuk oleh jarum 

menit-an dan jarum jam-an suatu arloji yang 

menunjukkan pukul 01:19 ? 

 

10. Tentukan angka satuan dari 3555!  

 

11. Tentukan keliling suatu bujur sangkar jika 

diketahui panjang diagonal bujur sangkar 

tersebut 10 cm !  

 

12. Tentukan nilai A jika diketahui 121 × 49 = A2 

! 

 

13. Hitunglah perbandingan 

daerah yang diarsir dengan 

daerah yang tidak diarsir ! 

 

 

14. Berapa banyak angka 1 yang digunakan 

untuk menulis bilangan 1 sampai 100 ? 

 

15. Berapa nilai rata-rata dari barisan bilangan : 

2, 4, 6, 8, .... , 98, 100. 

 

16. Suatu bakteri di dalam sebuah botol selalu 

membelah diri menjadi dua setiap jam. Jika 

pada pukul 03:00 botol tersebut terisi penuh 

oleh bakteri, pada pukul berapa setengah 

botol tersebut berisi bakteri ? 

 

17. Amir dan Badu berada di Kota A. Keduanya 

akan pergi ke kota B. Amir berangkat pukul 

07:00 menggunakan kendaraan dengan 

kecepatan 30 km/jam. Badu berangkat pada 

pukul 08:00 menggunakan motor dengan 

kecepatan 50 km/jam. Pada pukul berapa 

Badu menyusul Amir ? 

 

18. Tentukan luas 

daerah setengah 

lingkaran yang 

diarsir pada 

gambar di samping 

ini ! 

 

 

19. Jika setiap bujur sangkar, panjang setiap 

sisinya bertambah 50%, maka persentase 

pertambahan luasnya adalah .... 

 

20. Ada 10 orang pada suatu pesta dan setiap 

orang berjabatan tangan ke orang lain 

sebanyak satu kali saja. Berapa jumlah 

jabatan tangan dalam pesta itu ?  

 

21. Jika 4 ekor kucing menangkap 4 ekor tikus 

dalam waktu 6 menit, maka jumlah tikus 

yang mungkin ditangkap 20 kucing dalam 

waktu 30 menit adalah .... 

 

22. Jika 
2

7
+

7

2
=

1

𝑥
−

3

14
, maka nilai x adalah .... 

 

23. Tentukan nilai dari: 

(1 −
1

2
) × (1 −

1

3
) × (1 −

1

4
) × (1 −

1

5
) × … .×

(1 −
1

2018
)  

 

24. Seorang pelari menempuh jarak 1800 m 

dalam waktu 20 menit. Berapa kecepatannya 

jika dituliskan dalam km/jam ? 

 

25. Tentukan nilai dari : 
6

4+
5

2+
3

1+
1
2

 

 

26. Jika jari - jari lingkaran 

kecil adalah 10, 

tentukan luas wilayah 

yang diarsir ! 

 

27. Jika mobil A mempunyai kecepatan setengah 

kecepatan mobil B, maka perbandingan 

waktu yang digunakan mobil A dengan mobil 

B untuk menempuh jarak yang sama adalah 

.... 

 

28. Selisih dua bilangan positif adalah 6, 

sedangkan hasil kalinya adalah 187, 

Tentukan jumlah kedua bilangan tersebut ! 

 

29. Tentukan jumlah dari: 
1

2×3
+

1

3×4
+

1

4×5
+  … +  

1

48×49
+

1

49×50
 ! 

 

 



30. Diketahui  

3 # 5 = 16   

4 # 2 = 12  

5 # 6 = 11. 

Tentukan 8 # 9 = .... 

 

31. Tentukan nilai dari (5 + 4)2 – (52 + 42) ! 

 

32. Bilangan bulat yang mendaki nilai 
7

3
×

4

9
+

15

8
 

adalah .... 

 

33. Hitunglah nilai dari: 

1 – 2 + 3 – 4 + 5 - ... + 97 – 98 + 99 – 100 ! 

 

34. Jika 
1

𝑥+
1

3

=
2

3
, tentukan nilai x ! 

 

35. Suatu bujur sangkar memiliki keliling 40 cm. 

Jika setiap sisi bertambah panjang 10%, 

tentukan kelilingnya sekarang ! 

 

36. Harga sebuah buku bacaan mula-mula Rp. 

10.000,00. Jika harga buku tersebut naik 

20%, kemudian turun 20% dari harga baru, 

tentukan harga terakhir buku tersebut ! 

 

37. Jika A : B = B : C = C : D = 1 : 2, Maka A : 

D = .... 

 

38. Sebuah tabung berisi air 
1

3
 bagian. Jika 

ditambahkan 10 liter air maka tabung 

menjadi terisi 
1

2
 bagian. Berapa literkah 

volume tabung ? 

 

39. Total ongkos bus adalah Rp. 24.000,00. 

Berapa jarak perjalanan jika Rp. 8.000,00 

untuk 
1

2
 km pertama dan Rp. 1.000,00 untuk 

penambahan 
1

4
 km ? 

 

40. Jika perbandingan volume 2 kubus adalah 1 : 

8, tentukan perbandingan luasnya ! 

 

41. Tentukan nilai x yang memenuhi operasi 

berikut: 

 
 

42. Berapa banyak angka 0 ditulis dari 1 sampai 

100 ? 

 

43. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 45 km 

dalam waktu 90 menit. Berapa jarak yang 

bisa ditempuh mobil tersebut dalam waktu 4 

jam ? 

 

44. Jika kedua garis horizontal berikut sejajar, 

tentukan nilai xo pada gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Tentukan jumlah dari nilai rata-rata dan 

modus dari data berikut: 8, 9, 9, 9, 7, 7, 6, 5, 

6, 4 ! 

 

46. Jika a # b didefinisikan sebagai 
𝑎2+𝑏2

𝑎−𝑏
 ; 

tentukan nilai dari 8 # 4 ! 

 

47. Jika luas suatu 

kotak adalah 5 

cm2, tentukan luas 

wilayah berikut ! 

 

48. Jika suatu angka dikalikan 6, ternyata 

hasilnya lebih besar 20 dari dirinya. Tentukan 

nilai angka tersebut ! 

 

49. Tentukan nilai N  jika 8% dari (N – 2) adalah 

12 ! 

 

50. Tentukan jumlah 3 bilangan dalam barisan 

berikut yang mempunyai perbedaan yang 

sama pada setiap suku  18, ____ , ____ , ____ 

, 54 ! 

 

51. Berapa banyak bilangan antara 100 dan 400 

yang angka satuannya 5 ? 

 

52. Jumlah 4 bilangan berurutan adalah 50. 

Tentukan bilangan terkecilnya ! 

 

53. Klub sepak bola putra “Solo Balapan” 

mempunyai anggota 20 orang. Jika pada saat 

latihan, 20 orang tersebut membentuk 

lingkaran dengan nomor punggung berurutan 

dan saling berhadapan, nomor punggung 

berapakah yang berhadapan dengan nomor 

punggung 7 ? 

 

54. Manakah yang lebih besar (
1

8
)

2

 atau (
1

2
)

8

 ? 

 

55. Ada tiga buah dadu seperti pada gambar di 

bawah ini, sembilan permukaan dari dadu 

tersebut dapat dilihat. Berapa banyak noktah 

(titik) dadu yang tidak terlihat ? 

 
 



56. Sebuah kotak berukuran 6 m × 8 m × 4 m. 

Balok-balok kecil berukuran 15 cm × 20 cm 

× 12, 5 cm dimasukkan ke dalam kotak 

tersebut. Paling banyak berapa balok kecil 

yang dapat dimasukkan ? 

 

57. Jumlah dari dua buah bilangan bulat adalah 

17 dan selisihnya adalah 5. Tentukan hasil 

kali kedua bilangan tersebut ! 

 

58. Dalam suatu kotak terdapat manik-manik 

berwarna biru (B), hijau (G), kuning (Y), dan 

merah (R) yang beratnya berbeda. Dengan 

menggunakan timbangan, kita bisa 

mengetahui perbandingan berat antara 

manik-manik. Berdasarkan gambar di bawah 

ini , berapa manik-manik berwarna merah 

yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan 1 

buah manik-manik berwarna biru ? 

 

 

 

59. Pada garis bilangan di bawah ini, garis AD 

dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar 

oleh titik B dan C. Jika B paling dekat dengan 

A, dimanakah posisi B pada garis bilangan 

berikut ? 

 

 

 

60. Hitunglah luas daerah 

yang diarsir jika 

diketahui luas total 

bujur sangkar tersebut 

16 cm2 ! 

 

61. Hasil dari 10 × 9 ÷ 6 + 8 × 5 ÷ 4 – 7 × 3 ÷ 1 

adalah .... 

 

62. Hitunglah : 2
1

2
× 3

1

3
+ 5

1

5
÷ 3

1

4
 = .... 

 

63. Tentukan hasil penjumlahan semua bilangan 

prima antara 10 dan 30 ! 

 

64. Tentukan nilai x yang memenuhi operasi 

berikut: 

 
 

65. Tanggal 7 April 2018 adalah hari Minggu. 

Tentukan hari apakah 100 hari dari tanggal 

tersebut ! 

 

66. Badu memiliki 10 lembar uang lima ribuan 

dan 7 lembar uang lima ratusan. Jumlah nilai 

uang yang Badu miliki adalah .... 

 

67. Pak Joko memiliki ayam 400 ekor. Pada 

suatu hari ayamnya terserang flu burung dan 

mati 150 ekor. Berapa persen ayam Pak Joko 

yang mati ? 

68. Sebuah drum berisi air 
3

5
 bagian. Jika 32,4 

liter air diambil dari drum,  maka air yang 

tersisa 42,6 liter. Berapa liter kapasitas drum 

tersebut ? 

 

69. Luas daerah suatu persegi sama dengan luas 

daerah persegi panjang yang bersisi 25 cm 

dan 16 cm. Berapa panjang persegi tersebut ? 

 

70. Di bawah ini ada 3 buah dadu yang 

mempunyai permukaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

titik. Berapa hasil kali titik yang terlihat pada 

gambar ? 

 
 

71. Ibu membeli 4 kg daging dengan harga Rp. 

80.000,00. Ibu menjual lagi daging tersebut 

dengan harga Rp. 6.000,00 untuk setiap 
1

4
 kg. 

Berapa rupiahkah keuntungan yang diperoleh 

Ibu ? 

 

72. Jumlah lima bilangan asli berurutan adalah 

350. Tentukan bilangan terbesar dari kelima 

bilangan tersebut ! 

 

73. Diberikan barisan bilangan sebagai berikut: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, , 21. 

Tentukan bilangan pada kotak di atas ! 

 

74. Tentukan jumlah dari 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 97 

+ 99 ! 

 

75. Hari ini usiaku 
1

4
 kali umur Ayahku. Delapan 

tahun yang akan datang umurku 
1

3
 umur 

Ayahku. Berapa usiaku sekarang ? 

 

76. Tentukan jumlah dari 2018 + 201,8 + 20,18 + 

2,018 + 0,2018 ! 

 

77. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang . 

panjang tanah tersebut 15 m dan lebar 8 m. 

Tanah tersebut akan dipasang ubin berbentuk 

persegi dengan panjang sisi 10 cm. Berapa 

banyak ubin yang diperlukan ? 

 

78. Tentukan ukuran sudut x ! 

 

 
 



79. D adalah titik tengah garis AE dan AB = BC 

= CD. Jika AE = 36 cm, tentukan panjang AB 

! 

 
 

80. 4 # 3 = 7 

5 # 2 = 21 

7 # 5 = 24 

Tentukan nilai 6 # 5 ! 

 

81. Tiga sekawan Arif, Amir, dan Anto 

mengumpulkan uang masing-masing Rp. 

1.500,00, Rp. 2.000,00, dan Rp. 2.500,00. 

Uang tersebut digunakan untuk membeli 

seutas tali sepanjang 30 meter. Berapa jumlah 

panjang tali yang diterima Arif dan Anto ? 

 

82. Hitunglah keliling dari bangun berikut : 

 
 

83. Dalam kompetisi Matematika, Joko termasuk 

dalam urutan ke-50 dari atas sekaligus urutan 

ke-450 dari bawah. Ada berapa jumlah 

peserta kompetisi Matematika tersebut ? 

 

84. Pedagang koran menyediakan 100 koran A 

dan 150 koran B. Ternyata koran A terjual 

30% dan koran B terjual 60%. Berapa persen 

koran terjual ? 

 

85. 3 abad + 13 dasawarsa + 15 windu = ... tahun 

 

86. Amir membeli 6 mangga dan 3 jeruk dengan 

harga Rp. 4.200,00. Berapa harga 2 mangga 

dan jeruk 1 jeruk ? 

 

87. Saya adalah bilangan pecahan. Saya lebih 

besar dari 
1

5
 dan kurang dari 

1

4
, pembilang saya 

adalah 2. Pecahan manakah saya ? 

 

88. Seorang anak tidur selama 8 jam 25 menit 

sehari. Berapa jam ia tidur selama 6 hari ? 

 

89. Amir mampu menyelesaikan suatu pekerjaan 

selama 8 hari. Badu mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang sama selama 10 hari. Jika 

mereka bersama-sama untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut, berapa waktu yang 

dibutuhkan ? 

 

90. Bilangan 23A23B habis dibagi 8 dan 9. 

Tentukan nilai dari A + B ! 

91. Kelereng Amir 
2

5
 kelereng Badu. Kelereng 

Badu 
3

5
 kelereng Ciko. Jika jumlah kelereng 

Amir, Badu, dan Ciko adalah 92 butir, maka 

kelereng Amir sebanyak ... butir. 

 

92. Hitunglah jumlah dari: 

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + ... – 2017 + 

2018 ! 

 

93. Seorang pelari menempuh jarak 3600 m 

dalam waktu 30 menit. Berapa kecepatannya 

jika dituliskan dalam km/jam ? 

 

94. Umur tiga peserta Olimpiade Matematika 

Muhammadiyah adalah 10 tahun 9 bulan, 11 

tahun 1 bulan, dan 10 tahun 8 bulan. Rata-rata 

umur ketiga peserta adalah .... 

 

95. Gambar di bawah ini dibuat dari 2 buah 

persegi panjang yang ditumpuk secara tegak 

lurus. Berapa luas daerah tersebut ? 

 
 

96. Tentukan luas daerah di bawah ini, jika jarak 

antar titik adalah 1 cm ! 
 

 
 

97. Dua buah lingkaran dengan jari-jari sama 

berada di dalam sebuah persegi panjang 

(seperti pada gambar). Jika jarak antara 2 titik 

pusat lingkaran adalah 
2𝑥

3
, tentukan nilai x ! 

 
 



98. Pak Abu menjual dua buah buku tulis yang 

masing-masing harganya Rp. 9.600,00. Ia 

memperoleh keuntungan 20% dari buku 

tulis pertama tetapi menderita kerugian 

20% dari buku tulis kedua. Ternyata secara 

keseluruhan pak Abu mengalami kerugian. 

Berapa rupiahkah kerugiannya ? 

 

99. Suatu bilangan jika dibagi 36 memberikan 

sisa 25. Berapakah sisa pembagiannya jika 

bilangan tersebut dibagi 12 ? 

 

100. Jika ada empat buah lingkaran saling 

memotong, maka paling banyak 

(maksimum) akan diperoleh ... titik potong. 

101. Hitunglah: (2 −
1

3
) (2 −

1

5
) (2 −

1

7
) 

 

102. Jika A : B = 1 : 2, B : C = 1 : 3, dan C : D = 

1 : 4, maka A : D = .... 

 

103. Harga 8 jeruk dan 12 jambu adalah Rp. 

14.000,00. Jika harga jeruk Rp. 650,00 per 

buah, maka berapakah harga satu buah 

jambu ? 

 

104. Hitunglah x, jika (
1

2+3
) (

1

3+5
) = (

1

𝑥+5
) 

 

105. Nilai dari √0,25 +
1

√16
4 + (0,5) adalah .... 

 

106. Sepuluh tahun yang lalu umur Ayah 5 kali 

umur Amir, saat ini umur Amir 17 tahun. 

Berapakah umur Ayah 5 tahun yang akan 

datang ? 

 

107. Harga sebuah buku bacaan mula-mula Rp. 

20.000,00. Jika harga buku tersebut naik 

40% kemudian turun 20% dari harga baru, 

tentukan harga terakhir buku tersebut ! 

 

108. Jika 20 orang pekerja dapat menyelesaikan 

pekerjaan dalam 14 hari, maka berapa hari 

yang diperlukan jika pekerjaan tersebut 

hanya dikerjakan oleh 7 orang ? 

 

109. Tentukan selisih dari bilangan terbesar dan 

bilangan terkecil dari bilangan 4 angka yang 

disusun oleh angka-angka 1, 4, 5, dan 8 ! 

 

110. Diketahui 6 adalah rata-rata dari bilangan-

bilangan 3, 4, 9, 8, X, 2. Tentukan nilai X ! 

 

111. Bilangan terkecil dari kumpulan bilangan 

berikut : 
22

30
, 

4

5
, 

5

6
, 

2

3
, dan 

3

4
 adalah .... 

 

112. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika 

ABCD adalah persegi dan segitiga EDC 

adalah segitiga samasisi, tentukan sudut 

ADE ! 

 
 

113. Jaring-jaring kubus di 

bawah ini akan dibuat 

menjadi sebuah dadu. 

Angka berapakah 

yang berhadapan 

dengan angka 6 ? 

 

114. Amir membeli 6 mangga dan 3 jeruk 

dengan harga Rp. 7.200,00. Berapa harga 2 

mangga dan 1 jeruk ? 

 

115. Tentukan n agar 4n7n4 habis dibagi 9 ! 

 

116. Jika sisi persegi 

di bawah ini 14 

cm, tentukan luas 

daerah yang 

diarsir ! 

 

117. Nilai dari 490 – 491 + 492 – 493 + ... + 500 

– 501 adalah .... 

 

118. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa 

banyak  yang dibutuhkan untuk 

menyeimbangkan 1 buah  ? 

 
 

119. Jika sisi persegi 

di bawah ini 

adalah 10 cm, 

tentukanlah luas 

daerah yang 

diarsir ! 
 

 

120. Berapa banyak bujur sangkar yang tidak 

diarsir pada urutan yang ke-10 ?  

 

     

 

 

 

121. Berikut ada tiga buah bilangan yang 

masing-masing kehilangan satu angka. 

2     5 , 45     ,   66.  

Jika rata-rata angka bilangan tersebut 

adalah 364. Tentukanlah jumlah dari angka-

angka yang hilang ! 



122. Suatu jam tangan digital menunjukkan 

waktu 4 : 44. Berapa menit lagi setelah 

waktu tersebut, jam tangan digital akan 

menunjukkan sederet angka yang sama ? 

 

123. Sebuah tabung berisi minyak 
1

3
 bagian. Bila 

ke dalam tabung itu dituangkan lagi 8 liter 

minyak, isi tabung menjadi 
1

2
 bagian. Agar 

isi tabung penuh, maka harus dituang lagi 

minyak sebanyak ... liter. 

 

124. Hitunglah nilai dari: 

(2 – 1 : 2) × (2 – 2 : 3) × (2 – 3 : 4) × ... × (2 

– 2016 : 2017) × (2 – 2017 : 2018). 

 

125. Tentukan nilai dari (2 + 7)² – (2² ÷ 7²) 

 

126. Tentukan jumlah dari 2018 + 201,8 + 20,18 

+ 2,018 ! 

 

127. Tentukan hasil penjumlahan semua 

bilangan prima antara 20 dan 30 ! 

 

128. Hasil dari :  
1

2
 – 

1

3
 + 

1

4
 – 

1

5
  + 

2

6
 + 

2

8
 + 

2

10
 adalah .... 

 

129. Bilangan bulat yang mendekati nilai  
1

2
  × 

5

9
 + 

1

2
  adalah .... 

 

130. Hitunglah jumlah dari: 1 – 2 + 3 – 4 + 5 - ... 

+ 19 – 20 ! 

 

131. Tentukan nilai A jika diketahui 169 × 49 = 

A² ! 

 

132. Hitunglah nilai x dari persamaan berikut : 

(
1

2
)×( 

1

3
)×( 

1

5
) = (

1

(2𝑥+10}
) = .... 

 

133. Harga sebuah buku bacaan mula-mula Rp. 

10.000,00. Jika harga buku tersebut naik 

40% kemudian turun 30% dari harga baru, 

tentukan harga terakhir buku tersebut ! 

 

134. Dalam kompetisi Matematika, Joko 

termasuk dalam urutan ke-20 dari atas dan 

200 dari bawah. Berapa orang peserta yang 

mengikuti kompetisi Matematika tersebut ? 

 

135. Dinas pertamanan kota Depok menanam 

pohon akasia sepanjang 500 meter di jalan 

Margonda Raya. Jarak antar pohon 5 meter. 

Berapa banyak pohon yang ditanam ? 

 

136. Ongkos suatu taksi adalah Rp. 10.000,00 

untuk 5 km pertama dan Rp. 3.000,00 untuk 

tiap 2,5 km selanjutnya. Jika Budi naik taksi 

tersebut dan membayar Rp. 40.000,00, 

berapa kilometerkah Budi naik taksi ? 

137. Dua puluh tujuh buah kubus digabung 

menjadi sebuah kubus besar. Jika 

permukaan seluruh kubus dicat, berapa 

banyak kubus yang tidak terkena cat ? 

 

138. Perbandingan sudut-sudut suatu segitiga 

adalah 1 : 4 : 5. Maka selisih sudut terbesar 

dengan sudut terkecil adalah .... 

 

139. Tentukan keliling suatu bujur sangkar jika 

diketahui luas bujur sangkar tersebut 144 ! 

 

140. Jumlah 4 bilangan ganjil berurutan adalah 

24. Tentukan bilangan tersebut ! 

 

141. Jika ada sebuah lingkaran dan 2 buah 

segitiga saling memotong, maka paling 

banyak (maksimum) akan diperoleh ... titik 

potong. 

 

142. 1 abad + 5 windu + 6 dasawarsa = ... tahun. 

 

143. Dua puluh persen gaji Ayah untuk 

keperluan pendidikan. Setengah dari sisa 

gajinya untuk keperluan rumah tangga, jika 

gaji Ayah yang tersisa adalah Rp. 

500.000,00, berapakah gaji Ayah ? 

 

144. Banyaknya kelereng Amir dibanding 

kelereng Badu adalah 3 : 7. Jika jumlah 

kelereng mereka 70 butir, berapa banyak 

kelereng Badu ? 

 

145. Jika 2/3  ,23/30  ,9/10  ,11/15 dan 4/5 ditulis 

dari yang terkecil sampai yang terbesar 

secara berurutan, maka pecahan yang 

berada di tengah adalah .... 

 

146. Untuk menempuh jarak 120 km, sebuah 

mobil membutuhkan bensin 5 liter. Bensin 

yang diperlukan untuk menempuh jarak 408 

km adalah .... 

 

147. Tentukan n agar 12n21 habis dibagi 9 ! 

 

148. Jika A : B = B : C = C : D = D : E = 1 : 2, 

Maka tentukan perbandingan B : D ! 

 

149. Ruang kelas berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 6 m, 

pada ruangan tersebut akan dipasang ubin 

berukuran 25 cm × 25 cm. Ubin yang 

dibutuhkan sebanyak ... ubin. 

 

150. Kelereng Fajar 1/4 kelereng Sawa. 

Kelereng Sawa 2/7 kelereng Dadan. Jika 

kelereng Dadan 280 butir, maka kelereng 

Fajar sebanyak ... butir. 

 

 



151. Pak Joko memiliki ayam 600 ekor. Pada 

suatu hari ayamnya terserang flu burung 

dan mati 150 ekor. Berapa persen ayak Pak 

Joko yang mati ? 

 

152. Hitunglah nilai x pada 

gambar di samping ! 

 

 

 

 

153. Hitunglah perbandingan 

daerah yang diarsir 

dengan daerah yang 

tidak diarsir ! 

 

 

154. Suatu persegi panjang dengan lebar 3 cm 

mempunyai luas yang sama dengan bujur 

sangkar yang mempunyai sisi 9 cm. 

Keliling persegi panjang tersebut adalah .... 

 

155. Hitunglah jumlah 

persegi pada gambar 

berikut ! 

 

 

156. Tentukan angka satuan dari 2²²² ! 

 

157. 3,5 jam = ... menit. 

 

158. Amir lebih tua 3 tahun dari Joko, saat ini 

jumlah umur mereka 53 tahun. Berapa umur 

Amir 3 tahun yang akan datang ? 

 

159. Rata-rata 5 ulangan Matematika Badu 

adalah 85. Jumlah seluruh ulangan 

Matematika Badu adalah .... 

 

160. Pada pukul 02:20. Jarum jam-an dan jarum 

menit-an membentuk sudut ... derajat. 

 

161. Seorang pelari menempuh jarak 1200 m 

dalam waktu 15 menit. Berapa 

kecepatannya jika dituliskan dalam km/jam 

? 

 

162. Diketahui 3 # 6 = 27; 5 # 2 = 21; 5 # 6 = 11. 

Tentukan 8 # 9 ! 

 

163. Di suatu kelas ada 20 siswa. Lima belas 

orang menyukai pelajaran matematika dan 

12 orang menyukai pelajaran IPA. Berapa 

siswa yang menyukai kedua mata pelajaran 

tersebut ? 

 

164. Berapa banyak faktor positif dari bilangan 

30 ? 

 

165. Ani membeli 
1

4
 kg gula pasir dengan harga 

Rp. 1.500,00. Harga 4 kg gula pasir adalah 

... 

  

166. Tentukan nilai x yang memenuhi operasi 

berikut : 

 
  

167. Tanggal 26 April adalah hari kamis. 

Tentukan hari apakah 100 hari dari tanggal 

tersebut ? 

  

168. Sebuah drum berisi 
2

5
 bagian. Jika 45,6 liter 

air diambil dari drum air yang tersisa 34,4 

liter. Berapa liter kapasitas drum tersebut ? 

  

169. Kelereng Amir 
1

3
 kelereng Budi. Kelereng 

Budi 
2

3
 kelereng Badu. Jika kelereng Badu 

180 butir, maka kelereng Amir sebanyak ... 

butir. 

  

170. Jika A : B = B : C = C : D = 1 : 3,  

maka A : C = ... 

  

171. Lantai berbentuk persegi panjang. Panjang 

lantai 12 meter dan lebar 6 meter, lantai 

tersebut akan dipasang ubin berbentuk 

persegi dengan panjang sisi 20 cm. Berapa 

banyak ubin yang diperlukan ? 

  

172. ((0,5) + (0,5)2 + (0,5)3 + (0,5)4) × 16 = 

.... 

  

173. Aku adalah suatu pecahan yang jika 

ditambahkan dengan 
2

5
 diperoleh 

3

4
. 

Siapakah aku ? 

  

174. Jika jumlah sudut-sudut segitiga adalah 

180o, jumlah sudut-sudut segiempat adalah 

360o, dan jumlah sudut-sudut segilima 

adalah 540o, maka jumlah sudut-sudut pada 

segidelapan adalah ... 

 
  

175. 30% dari 1 hari adalah .... 

  

176. Di bawah ini tiga pola bangun pertama yang 

disusun dari kubus-kubus. Maka kubus 

yang dibutuhkan pada bangun yang ke-10 

adalah .... 

 

 

 

 



177. Joko mempunyai sehelai kertas dan Ia ingin 

membagi kertas tersebut dalam 64 bagian 

yang sama. Agar Joko bisa membagi secara 

benar kertas itu, maka berapa kali Ia harus 

melipat kertas tersebut agar memperoleh 64 

bagian ? 

  

178. Dalam kompetisi matematika, Amir 

termasuk dalam urutan ke-25 dari atas 

sekaligus urutan ke-275 dari bawah. Ada 

berapa jumlah peserta kompetisi 

matematika tersebut ? 

  

179. Amir membeli 6 mangga dan 3 jeruk 

dengan harga Rp. 4.200,00. Badu membeli 

2 mangga dan 3 jeruk dengan harga Rp. 

3.000,00. Berapakah uang yang harus 

dikeluarkan oleh Budi jika ia membeli 4 

mangga dan 3 jeruk ? 

  

180. Hitunglah nilai dari: 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 

7 – 8 + ... – 200 ! 

  

181. Hitung total jumlah 

segitiga yang ada 

pada bangun datar 

berikut. 

  

182. Dari gambar 

berikut tentukan 

perbandingan AB : 

BC ! 

  

183. Amir berangkat ke sekolah pukul 06:15 

dengan menggunakan sepeda yang 

berkecepatan 10 km/jam dan tiba di sekolah 

pukul 06:45. Jika Amir pulang 

membonceng Badu, sehingga kecepatan 

sepedanya 7,5 km/jam, maka setelah berapa 

menitkah Amir sampai di rumah ? 

  

184. Gambar di 

samping adalah 6 

buah persegi 

yang kongruen 

yang mempunyai 

keliling 56 cm. 

Maka luas dari 

bangun tersebut 

adalah .... 

 

185. Hasil dari 1 + (2 × 3 : 4) – 5 + 6 × 7 : 8 + 9 

adalah ... 

  

186. Rata-rata keliling dari persegi dan persegi 

panjang di bawah ini adalah 40 cm. Maka 

panjang dari persegi panjang adalah .... 

 

       9 cm                                            8 cm 

  

 

187. Diberikan barisan bilangan seperti berikut : 

1, 1, 2, 3, 5, 8,  , 21. 

Bilangan pada kotak di atas adalah .... 

 

188. Jika 
6

7
𝑛 adalah 240, maka 

3

5
𝑛 adalah .... 

  

189. Hasil dari 
1

2
−

1

3
+

2

4
−

1

5
+

2

6
 adalah .... 

  

190. Urutan pecahan biasa 
3

7
,

4

5
,

3

8
 dari yang 

terbesar adalah .... 

  

191. Enam orang pekerja dapat menyelesaikan 

pembangunan jembatan selama 20 hari. 

Maka waktu yang dibutuhkan 10 orang 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama 

adalah ... hari. 

  

192. Harga sebuah buku bacaan mula-mula Rp. 

10.000,00. Jika harga buku tersebut naik 

20% kemudian turun 20% dari harga baru, 

maka harga terakhir buku adalah .... 

  

193. Perbandingan umur Amir dan Ayahnya 1 : 

4. Selisih umur mereka 27 tahun. Umur 

Ayah adalah ... tahun. 

  

194. Jika ada dua buah segitiga dan satu 

lingkaran saling memotong, maka paling 

banyak akan diperoleh ... titik potong. 

  

195. Ani membeli 
1

4
 kg gula pasir dengan harga 

Rp. 1.500,00. Harga 4 kg gula pasir adalah 

.... 

 

196. Suatu bilangan disusun dalam 4 kolom 

seperti gambar di bawah ini. Di bawah 

huruf apakah angka 101 ditulis ? 

A B C D 

1 2 3 4 

8 7 6 5 

9 10 11 12 

... ... 14 13 

 

197. Diketahui pola huruf sebagai berikut: 

ABBCCCDDDABBCCCDDA ... 

a) Tentukan huruf yang ke-11 

b) Berapa jumlah huruf C jika kamu 

menghitung sampai urutan ke-115 ? 

 

198. Angka 1, 2, 3, 4 dapat disusun menjadi 24 

bilangan yang terdiri dari 4 digit dan dengan 

angka yang berbeda. Jika ke-24 bilangan 

tersebut disusun dari yang terkecil sampai 

yang terbesar, maka pada urutah 

keberapakah bilangan 3241 ? 

 

199. Mike mempunyai 12 pensil lebih banyak 

daripada Erika. Erika mempunyai 6 pensil 

lebih banyak daripada Karen. Mike, Erika, 



dan Karen memutuskan untuk saling 

menggabungkan pensil kemudian 

membagikan kembali, sehingga setiap 

orang mempunyai jumlah pensil yang sama. 

Berapa banyak Mike kehilangan pensil ? 

 

200. Jika a * b = 
𝑎−𝑏

2
. Berapakah (21 * 9) * 7 ? 

 

201. Berapa kali selama 24 jam, sudut antara 

jarum menit dan jarum jam membentuk 

sudut 45o ? 

 

202. Gunakan angka 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 5 

untuk membuat angka 9 digit, dengan syarat 

: 

• Angka 1 bersebelahan 

• Angka 2 dipisahkan oleh satu angka 

• Angka 3 dipisahkan oleh dua angka 

• Angka 4 dipisahkan oleh tiga angka 

• Angka 5 di tengah-tengah. 

 

203. Sebuah bak berisi air 
2

5
 bagian. Ke dalam 

bak dituangkan air sebanyak 8 liter, maka 

bak tersebut terisi menjadi 
2

3
 bagian. 

Berapakah kapasitas bak tersebut ? 

 

204. Terdapat 78 balok berdimensi 3 × 3 × 1. 

Berapa balok yang dapat dimasukkan ke 

dalam kotak tertutup berdimensi 7 × 9 × 11 

? 

 

205. Ubin dengan ukuran dan bentuk seperti 

pada gambar di bawah ini akan disusun 

menjadi persegi kecil. 

a) Berapakah panjang persegi tersebut ? 

b) Berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk 

membangun persegi kecil ? 

 
 

206. Bilangan rasional positif dibariskan seperti 

di bawah ini. (tidak perlu disederhanakan) 
1

2
,

2

1
,

1

2
,

3

1
,

2

2
,

1

3
,

4

1
,

3

2
,

2

3
,

1

4
,

5

1
, ... 

Pada urutan ke berapakah 
11

10
 ? 

 

207. Nyatakan 
19

94
 dalam bentuk 

1

𝑚
+

1

𝑛
 dimana m 

dan n adalah bilangan bulat positif ! 

 

208. Di taman terdapat 55 batang pohon asam 

dan pohon pinus. Jumlah pohon asam 7 

batang lebih banyak dari 2 kali jumlah 

pohon pinus yang ada. Berapa jumlah 

masing-masing pohon asam dan pohon 

pinus yang ada di taman ? 

 

209. Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Tentukan luas daerah yang diarsir dalam 

cm2. 

 
 

210. Tentukan nilai x yang memenuhi operasi 

berikut : 

 
 

211. 
2

5
 dari 56 adalah .... 

 

212. 9 + 32 × 21 ÷ 4 ÷ 3 + 5 × 2 = .... 

 

213. Pada bilangan 52423542 jumlah angka-

angka pada nilai tempat jutaan, puluhan, 

ribuan, ratusan, dan satuan adalah .... 

 

214. Tuliskan jumlah dari 2, 
4

10
 dan 

15

50
 dalam 

bentuk desimal ! 

 

215. 479 × 41 = (390 × 41) + (        × 39).  

Tentukan angka di dalam kotak agar operasi 

hitung tersebut benar ! 

 

216. Suatu bilangan jika dibagi 36 memberikan 

sisa 25. Berapakah sisa pembagiannya jika 

bilangan tersebut dibagi 12 ? 

 

217. Luas daerah suatu persegi sama dengan luas 

daerah persegi panjang yang bersisi 25 cm 

dan lebar 16 cm. Maka panjang persegi itu 

adalah .... 

 

218. Amir membeli 6 mangga dan 3 jeruk 

dengan harga Rp. 36.000,00. Berapa harga 

2 mangga dan 1 jeruk ? 

 

219. Di bawah ini ada 3 buah dadu yang 

mempunyai permukaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

titik. Berapa selisih jumlah titik yang tidak 

terlihat dan yang terlihat pada gambar ? 

 
 

220. Jumlah lima bilangan asli beurutan adalah 

350. Tentukan bilangan terbesar dari ke-

lima bilangan tersebut ! 



221. D adalah titik tengah garis AE, dan AB = 

BC = CD. Jika AE = 48 cm, tentukan 

panjang AB ! 
 

 
 

222. Tiga sekawan Arif, Amir, dan Anto 

mengumpulkan uang masing-masing Rp. 

2.500,00; Rp. 3.000,00 dan Rp. 3.500,00. 

Uang tersebut digunakan untuk membeli 

seutas tali sepanjang 30 meter. Berapa 

jumlah panjang tali yang diterima Arif dan 

Anto ? 

 

223. Hitunglah keliling dari bangun berikut; 

 
 

224. Berapa banyak angka 2 yang ditulis ketika 

kita menuliskan angka 200 sampai 230 ? 

 

225. Pak Amir bekerja pada hari Senin sampai 

Jum’at dari pukul 08:00 pagi sampai pukul 

03:00 sore dan pada hari Sabtu pukul 07:00 

sampai pukul 10:00. Sedangkan pada hari 

Minggu libur. Berapa jam Pak Amir bekerja 

dalam satu minggu ? 

 

226. Tentukan luas daerah di bawah ini, jika 

jarak antar titik adalah 4 cm ! 
 

 
 

227. Tentukan angka terkecil dari operasi 

pengurangan di bawah ini. (Dengan hanya 

menggunakan angka 2, 5, 7, dan 9). 

    

      –   

    
 

228. Tiga kucing dalam waktu 3 menit mampu 

memakan 3 ekor ikan. Dengan kecepatan 

yang sama, berapa waktu yang dibutuhkan 

100 kucing untuk memakan 100 ikan ? 

 

229. Jika A, B, dan C mewakili suatu angka yang 

memenuhi persamaan berikut: 

A + 2 = B – 3 = 4 + C. Manakah dari ketiga 

huruf tersebut yang mempunyai bilangan 

terbesar ? 

230. Dalam suatu kompetisi Matematika, Arini 

berada pada urutan ke-24 dari atas dan 

urutan ke-329 dari bawah. Berapa jumlah 

perserta kompetisi tersebut ? 

 

231. Yani ada di lantai 3. Kemudian dia naik ke 

atas 7 lantai dan kemudian turun kembali 3 

lantai. Tentukan di lantai berapakah Yani 

sekarang ? 

 

232. Koridor SDIT Ummul Quro panjangnya 30 

meter. Setiap 5 meter, koridor tersebut akan 

diletakkan tanaman dalam pot. Berapakah 

jumlah pot yang ditempatkan di sepanjang 

koridor tersebut ? 

 

233. Jika 24 galon air dituangkan ke dalam 

sebuah tangki kosong maka akan mengisi 
3

4
 

tangki. Berapa galon yang harus dituangkan 

agar tangki tersebut penuh ? 

 

234. D merupakan bilangan ganjil dari 1 sampai 

29 secara berurutan dan N adalah jumlah 

bilangan genap dari 2 sampai 28 secara 

berurutan. Selisih D – N adalah .... 

 

235. Ada 2 keranjang A dan B. Keranjang A 

terdapat 192 apel dan dalam keranjang B 

terdapat 24 apel. Kemudian Ahmad 

memindahkan 6 apel dari keranjang A ke 

keranjang B. Berapa kalikah Ahmad 

memindahkan 6 apel dari keranjang A ke 

keranjang B agar jumlah apel dalam 2 

keranjang itu sama banyak ? 

 

236. Harjuno menghabiskan uang Rp. 15.000,00 

untuk membeli sebuah buku tulis dan 6 

pensil. Harga sebuah buku tulis lebih mahal 

Rp. 1.000,00 daripada sebuah pensil. 

Berapakah harga sebatang pensil ? 

 

237. Pada suatu lomba lari A berlari di depan B. 

B berlari di depan C. C berlari di belakang 

D. D berlari di belakang E. E berlari di 

belakang A dan D berlari di depan B. 

Urutan peserta berlari mulai dari yang 

terdepan adalah .... 

 

238. Bilangan bulat positif ditulis berturut-turut 

dalam bentuk di bawah ini bilangan ke-

delapan yang akan ditulis pada kolom C 

adalah .... 
 

 
 

 



239. Jam dinding berdentang satu  kali pada jam 

1 tepat, dua kali pada jam 2 tepat, tiga kali 

pada jam 3 tepat, dan seterusnya, sampai 

maksimum 12 kali pada pukul 12 tepat. 

Berapa kali jam dinding tersebut 

berdentang antara pukul 08:45 pagi sampai 

pukul 05:10 pagi esoknya ? 

 

240. (11 + 12 + 13 + 14 + 15) – (10 + 9 + 8 + 7 

+ 6) = .... 

 

241. Harga 3 butir kelapa Rp. 7.500,00. Jika Ibu 

ingin membeli 10 butir kelapa, berapa uang 

yang harus Ibu keluarkan ? 

 

242. Pecahan yang ditunjukkan dengan tanda 

panah adalah .... 
 

 
 

243. Jika 5 − 3
∆

6
= 1

1

2
 , tentukan angka yang 

hilang pada segitiga tersebut ! 

 

244. Tujuh tahun yang lalu umur Ayah 35 tahun 

dan umur saya 4 tahun. 5 tahun yang akan 

datang, jumlah umur kami adalah .... 

 

245. Kevin menggunakan 
2

5
 dari uangnya untuk 

membeli buku. Jika uang yang tersisa 

adalah Rp. 18.000,00, berapakah uangnya 

mula-mula ? 

 

246. Sejumlah kubus dipindahkan dari bentuk A 

untuk menjadi bentuk B. Berapa minimal 

kubus yang dipindahkan ? 

 
 

247. Untuk acara ulang tahun dibutuhkan 50 

potong pizza. Jika 1 loyang pizza bisa 

dibagi menjadi 8 potong, berapa loyang 

paling sedikit pizza yang harus dibeli ? 

 

248. Jumlah dua buah bilangan ganjil berurutan 

adalah 2000. Tentukan bilangan ganjil 

terkecil ! 

 

249. Bilangan apakah ketika dibagi 9 

menghasilkan bilangan 72 dan bersisa 4 ? 

 

250. Jumlah pensil Kevin dan Leonardo adalah 

20 buah. Jika kevin mempunyai pensil lebih 

banyak 4 buah daripada Leonardo, berapa 

banyak pensil yang dimiliki Kevin ? 

 

 

251. Berapa banyak persegi yang terdapat pada 

gambar berikut ? 
 

 

 

 

 

 

252. Harga 1 buah buku sama dengan harga 2 

buah pensil. Jika harga 2 buah buku dan 3 

pensil adalah Rp. 14.000,00, tentukan harga 

1 buah buku ! 

 

253. Tania membaca 20 cerita pendek yang 

masing-masing terdiri dari 12 halaman. 

Sedangkan Juli membaca 5 buah buku yang 

masing-masing terdiri dari 30 halaman. 

Berapa selisih banyaknya halaman yang 

dibaca Tania dengan Juli ? 

 

254. Di suatu komplek terdapat 100 rumah yang 

diberi nomor 1 sampai dengan 100. Berapa 

banyak rumah yang nomor-nomornya 

paling sedikit mengandung satu buah angka 

1 ? 

 

255. Susunlah pecahan-pecahan berikut ini dari 

yang terbesar sampai yang terkecil: 
4

7
,

7

8
,

3

5
. 

Maka yang berada pada posisi tengah 

adalah .... 

 

256. Sebuah botol kosong beratnya 
1

5
 kg. Ketika 

diisi air beratnya sekarang menjadi 
5

8
 kg. 

Berapakah berat air yang berada di dalam 

botol ? 

 

257. Tentukan keliling 

dari gambar 

berikut ! 
 

 

 

 

 

258. Nano berlari mengelilingi lapangan yang 

mempunyai panjang 120 m dan lebar 90 m 

sebanyak 3 kali. Berapa meter jarak yang 

telah ditempuh Nano ? 

 

259. Bilangan dimulai dari angka 2 disusun 

dalam kolom di bawah huruf A, B, C, D, E, 

F, dan G sebagai berikut: 

A B C D E F G 

2 42 64 86 108 12 14 

16 18 20 22 24 26 28 

30 32 34 ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

Dari pola tersebut, maka bilangan 150 

berada di bawah huruf .... 



260. Bilangan dua digit bersisa 3 ketika dibagi 4 

dan bersisa 7 ketika dibagi 8. Tentukan 

bilangan terkecil yang memenuhi syarat 

tersebut ! 

 

261. Pak Ridwan mengajar 
22

5
 jam sehari yang 

dibagi dalam beberapa sesi. Jika setiap sesi 

mengajar, Paka Ridwan membutuhkan 

waktu 1
1

4
 jam, berapa sesi Pak Ridwan 

mengajar setiap harinya ? 

 

262. Sebuah kue dibagikan untuk tiga orang 

anak, Wilson, Tobi, dan Ivan. Wilson 

mendapat 
1

5
 bagian. Tobi memperoleh 

3

5
 

lebih sedikit dari Wilson. Berapa bagian 

yang diterima Ivan ? 

 

263. Tentukan luas dari daerah dari segitiga 

ABC jika 1  = 1 cm2 ! 

 
 

264. Isilah ( ... ) dengan tanda (+) atau (-) untuk 

membuat pernyataan matematika di bawah 

ini menjadi benar: 

2

5
…

1

4
…

1

3
=

19

60
 

 

265. Jika rumah Raya (R) ke sekolah harus 

memulai 1 blok rumah dan beberpa toko 

seperti gambar berikut. Berapa banyak rute 

jalan terdekat dari rumah Raya menuju 

sekolah ? 

 

 

266. Tentukan nilai dari : (7 + 8)2 – (72 + 82) = ... 

  

267. Bilangan bulat yang mendekati nilai : 
5

2
 ×  

4

9
+  

9

2
 adalah ... 

  

268. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran panjang 175 m dan lebar 50 

m. Di atas tanah itu dibangun rumah 

berukuran 25 m × 10 m. Berapa m2 sisa 

tanah yang tidak terpakai untuk mendirikan 

rumah ?  

269. Pada gambar jaring-

jaring kubus di bawah, 

angka berapa yang 

berhadapan dengan 

angka 0 ? 

  

270. Pak Banu memiliki 3 buah sepeda dan 7 

buah becak. Ia ingin mengganti semua 

rodanya. Berapa jumlah roda yang harus 

dibelinya ? 

  

271. Harga 1 botol air mineral Rp. 2.400,00. 

Berapa botol yang dapat dibeli Hasna jika ia 

mempunyai uang Rp. 25.000,00 ? 

  

272. Saya sedang berada di lantai 3 di suatu 

gedung perkantoran. Kemudian saya naik 7 

lantai dan kemudian turun 5 lantai, dan naik 

kembali 11 lantai. Pada lantai berapakah 

posisi saya sekarang? 

  

273. Hari ini usia Winda 
1

4
 dari usia ayahnya. Jika 

usia ayahnya sekarang 36 tahun, berapa usia 

Winda tahun depan? 

  

274. Sebuah peta memiliki skala 1 : 1.000.000. 

jarak dua kota pada peta tersebut 3,5 cm. 

Berapa jarak sebenarnya kedua kota 

tersebut ? 

  

275. Sebuah piramida 

berbentuk seperti 

gambar di bawah 

ini.  

Berapa banyak kubus yang digunakan 

untuk membentuk piramida tersebut? 

  

276. Ayah membeli gamping (kapur) 1,5 ton, 7,5 

kwintal dan 150 kg. Jumlah gamping yang 

dibeli ayah ... kg 

  

277. Jarak antara kota A dan kota B 180 km. Rio 

dapat menempuh jarak tersebut dalam 

waktu 2 jam 15 menit. Berapakah kecepatan 

rata-rata tiap jam ? 

 

278. Parto mempunyai 

sawah yang bentuk 

dan ukurannya 

seperti gambar 

berikut. Luas 

sawah Parto adalah 

... m2 
  

279. Sebuah kubus sisinya berukuran 1,5 m. 

Kubus itu akan digunakan untuk 

menempatkan kubus kecil yang berukuran 

25 cm. Berapa jumlah kubus kecil yang 

dapat dimasukkan? 

 



280. Nilai matematika dalam ualangan Cita 

sebagai berikut : 8, 6, 8, 7, 7, 9, 7, 6 dan 10. 

Nilai rata-rata ulangan matematika Cita 

adalah ... 

  

281. Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 24 cm, 

10 cm, dan 26 cm. Luas segitiga tersebut 

adalah ... cm2 

  

282. Panjang sisi sebuah segitiga sama sisi 

adalah 20 cm. Jika suatu persegi 

mempunyai keliling yang sama dengan 

segitiga tersebut, tentuka luas persegi 

tersebut! 

  

283. Dani mempunyai 2 celana masing-masing 

berwarna hitam dan putih, serta mempunyai 

5 helai baju masing-masing berwarna putih, 

merah, kuning, abu-abu, dan biru. Apabila 

celana dan baju itu dipakai, akan terjadi 

variasi sebanyak .... 

 

284. Bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 

250 adalah .... 

 

285. Seorang penyelam berada pada posisi (-98 

m) dari permukaan laut. Ia akan 

mengadakan penelitian di dasar laut pada 

posisi (-245 m). Berapa meter lagi ia harus 

turun untuk mencapai dasar laut tersebut ? 

 

286. Saat Bu Rani membuka tokonya di pagi 

hari, ia melihat ke arah jam dinding. Kedua 

jarum jam membentuk sudut 900 . tepat 3 

jam kemudian, bu Rani istirahat makan 

siang. Saat ia melihat jam, kedua jarum jam 

saling berimpit. Pada jam berapa bu Rani 

membuka tokonya ? 

 

287. Rais sedang menyiapkan 25 kantong 

makanan kecil. Dalam setiap kantong akan 

dimasukkan 11 butir permen. Rais sudah 

menyiapkan 6 kaleng permen, masing-

masing kaleng berisi 30 permen. Berapa 

butir permen lagi yang dibutuhkannya? 

 

288. Jaring-jaring dadu 

Permainan Alam 

Raya tampak 

seperti gambar 

berikut ini : 

 

289. Ada 3 pasangan angka yang letaknya saling 

berhadapan. Angka berapa yang letaknya 

berhadapan dengan angka 8 ? 

290. Tentukan bilangan berikutnya dari pola 

bilangan di bawah ini : 

4, 7, 14, 29, 60, 123, ... 

291. Sebuah bangunan kuno berusia 
1

4
 abad 

ditambah 4 windu ditambah 3 dasawarsa. 

Berapa tahun usia bangunan tersebut ? 

 

292. Juno memiliki sebuah kelereng. Diberikan 
2

5
 

nya kepada Bimo. Sekarang kelereng Juno 

tinggal 12 butir. Berapa jumlah kelereng 

Juno mula-mula ? 

 

293. Aku adalah bilangan satu angka yang 

nilainya terbesar. Kalikan aku dengan 4. 

Lalu kurangkan dengan bilangan puluhan 

terkecil. Berapakah hasilnya ? 

 

294. Jika diketahui luas 

suatu persegi kecil 

adalah 4 cm2 , 

tentukan keliling 

bangun di bawah 

ini ! 

 

 

295. Sebuah prasasti kuno ditulis pada tahun 

XCIV bercerita bahwa pada saat prasasti 

dibuat, raja mereka berusia XLV tahun. 

Pada tahun berapa raja mereka lahir ? 

 

296. Sebuah bilangan mempunyai tepat 8 faktor. 

Dua diantaranya adalah 22 dan 33. Bilangan 

berapakah itu ? 

 

297. Tiga loyang kue, masing-masing dipotong 

menjadi 3. Masing-masing potong kue 

dihiasi buah ceri dalam jumlah yang sama. 

Dida memakan 1 potong kue. Sekarang 

tinggal tersisa 16 buah ceri. Berapa jumlah 

buah ceri dalam 1 loyang kue ? 

 

298. Jika : 

2 B 3 7 

A 6 2 C + 

8  4  6 5 

Tentukan nilai A + B + C ! 

 

299. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir 

pada gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

300. Andi dan Feri berlari mengelilingi lapangan 

2 putaran. Andi membutuhkan waktu 9 

menit 20 detik. Setiap satu putarannya, Feri 

lebih lambat 5 detik. Berapa waktu yang 

dibutuhkan Feri untuk menempuh 1 putaran 

? 



301. Disebuah pertandingan balapan kuda, ada 

220 telinga dan ada 260 kaki. Berapa selisih 

jumlah kuda dan jumlah orang pada 

pertunjukan tersebut ? 

 

302. Hasan mempunyai uang Rp. 70.000,00 

sedangkan Husein mempunyai uang Rp. 

18.000,00. Hasan memberikan sebagian 

uangnya kepada Husein sehingga sekarang 

jumlah uang mereka masing-masing 

menjadi sama. Berapa yang diberikan 

Hasan kepada Husein ? 

 

303. Tentukan banyak 

perseginya persegi 

pada gambar berikut ! 

 

304. Pak Rudi sedang memasak sup yang terdiri 

dari wortel, buncis, dan kentang. Ia 

membutuhkan 100 gram wortel. Buncis 

yang digunakannya 20 gram lebih ringan 

dari wortel. Berat kentangnya sama sama 

dengan jumlah berat wortel dan buncis. 

Berapa total berat sayuran yang 

digunakannya ? 

 

305. Pak Samsul menebang 2 pohon. Untuk 

memotong batang pohon pertama menjadi 9 

bagian, membutuhkan waktu 72 menit. 

Setiap kali memotong membutuhkan waktu 

yang sama. Berapa lama waktu yang 

diperlukan untuk memotong batang pohon 

kedua menjadi 10 bagian ? 

 

306. Alika baru saja membeli sebuah buku. 

Setiap harinya, ia membaca buku itu dalam 

jumlah halaman yang selalu sama. Setelah 8 

hari, ia telah membaca 
1

3
 isi buku itu. Empat 

hari kemudian, tinggal 100 halaman buku 

yang belum dibacanya. Berapa jumlah total 

halaman buku tersebut ? 

 

307. Perhatikan pola bangun simetris di bawah 

ini ! 

 

 

 

Berapa selisih antara jumlah persegi yang 

diarsir dan jumlah persegi yang tidak 

diarsir pada pola ke-enam ? 

 

308. Susunlah angka 3, 3, 4, 4, 5, dan 5 menjadi 

sebuah bilangan yang terdiri dari 6 angka, 

dengan aturan : 

➢ Kedua angka 3 dipisahkan oleh satu 

angka 

➢ Kedua angka 4 dipisahkan oleh dua 

angka 

➢ Kedua angka 5 dipisahkan oleh tiga 

angka 

 

309. (1 −
4

5
) × (1 −

5

6
) × (1 −

6

7
) × (1 −

7

8
) = 

... 

 

310. Sejumlah kubus kecil direkatkan menjadi 

sebuah kubus besar seperti gambar di 

bawah ini, kemudian seluruh kubus besar 

dicat. Hitunglah berapa banyak kubus kecil 

yang tidak terkena cat sama sekali ! 

 
 

311. Yoan ingin memagari sekeliling kebunnya 

yang berbentuk persegi dengan tanaman 

singkong. Jika setiap sisi ia tanami 13 

pohon singkong, berapa paling sedikit 

jumlah pohon singkong yang dibutuhkan ? 

 

312. 12 baju yang sedang dijemur di sebuah 

halaman membutuhkan waktu 6 jam agar 

kering. Jika yang dijemur 4 buah baju 

berapa waktu yang dibutuhkan agar 

keempat baju tersebut kering (dengan panas 

yang sama) ? 

 

313. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 10 m dan lebar 6 m, akan 

dipasangi ubin. Setiap ubin berukuran 40 

cm × 40 cm. Berapa banyak ubin yang 

dibutuhkan ? 

 

314. Hitunglah banyaknya persegi putih pada 

gambar ke 10 ! 

  

 

 

 

 

 

 

315. Kereta api Taksaka berangkat dari 

Yogyakarta pada hari Jum’at pukul 19:05 

dan tiba di Jakarta keesokan harinya pukul 

04:48. Berapa lamakah perjalanan kereta 

api tersebut? 

 

316. Kalya membeli sebatang pensil seharga Rp. 

2.000,00 dan sebuah buku yang harganya 

tiga kali lipat dari harga pensil. Berapakah 

total yang harus dibayar oleh Kalya ? 

 

317. Jika bangun besar di 

bawah ini memiliki 

keliling 36 cm, 

berapakah keliling 

masing-masing 

segitiga kecil ? 

 



318. Rumah Aisha 50 m di sebelah barat sekolah. 

Rumah bintang 10 m di sebelah barat 

sekolah. Rumah Candra 25 m di sebelah 

timur sekolah. Jika bintang pergi ke rumah 

Candra, lalu kerumah Aisha, berapa m jarak 

yang ditempuhnya ? 

 

319. What number belongs in the START circle 

of this chart ? 

 
 

320. Sekarang hari selasa tanggal 10 April 2018. 

Jatuh pada hari apakah 100 hari yang akan 

datang ? 

 

321. Diberikan operasi hitung “☺”. Apabila 

diketahui 

4 ☺ 2 = 8 

5 ☺ 3 = 11 

3 ☺ 5 = 13 

1 ☺ 7 = 15 

Maka 4 ☺ 3 = .... 

 

322. Tentukan hasil dari :  

9 + 8 – 7 × 6 ÷ 5 + 4 – 3 × 2 ÷ 1 = .... 

 

323. Alika baru saja membeli sebuah buku. 

Setiap harinya, ia membaca buku itu dalam 

jumlah halaman yang selalu sama. Setelah 8 

hari, ia telah membaca 
1

2
 isi buku itu. 4 hari 

kemudian, tinggal 100 halaman buku yang 

belum dibacanya. Berapa jumlah total 

halaman buku tersebut ? 

 

324. Faisal membeli sekaleng permen yang 

jumlahnya kurang dari 100 buah. Ia ingin 

membaginya untuk beberapa temannya. 

Ternyata jika dibagi untuk 4 orang, 5 orang, 

atau 6 orang, selalu bersisa 3 buah. Berapa 

jumlah permen yang dimiliki Faisal ? 

 

325. Perkalian sebuah bilangan genap dengan 

sebuah bilangan ganjil adalah 840. 

Berapakah bilangan ganjil terbesar yang 

memenuhi syarat tersebut ? 

 

326. Dengan menggunakan angka-angka 1, 1, 2, 

2, 3, 3, 4, 4, berapakah bilangan bulat 

terbesar yang terdiri atas 8 angka yang dapat 

dibentuk dengan syarat kedua angka 1 

dipisahkan oleh satu angka yang lain, kedua 

angka 2 dipisahkan oleh dua angka, kedua 

angka 3 dipisahkan oleh tiga angka dan 

kedua angka 4 dipisahkan oleh empat angka 

? 

 

327. Perbandingan usia Ayah dan Ibu adalah 5 : 

4, dan jumlah usia mereka 81 tahun. Jika 

perbandingan usia Ibu dengan adik adalah 9 

: 4, berapakah usia adik ? 

328. Sena ingin mengecat kamarnya yang 

berukuran panjang 5 m, lebar 4 m, dan 

tinggi 3 m. Satu liter cat tembok dapat 

digunakan untuk mengecat seluas 10 m2 . 

jika setiap kaleng cat berisi 5 liter, berapa 

kaleng cat tembok yang harus dibelinya ? 

 

329. Di peternakan pak Ahmad terdapat 18 ekor 

binatang, yang terdiri dari ayam dan sapi. 

Jumlah kaki ternak pak Ahmad totalnya ada 

50 kaki. Berapa selisih jumlah sapi dengan 

jumlah ayam pak Ahmad ? 

 

330. Sejumlah korek api disusun menjadi 

beberapa segitiga seperti gambar di bawah 

ini. Berapa batang korek api yang 

dibutuhkan untuk membentuk 10 segitiga ? 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENIKMATI 


