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1. Berat badan 6 orang anggota Pramuka 

sebagai berikut : 30 kg, 33 kg, 31 kg, 26 

kg, 27 kg, dan 26 kg. Kemudian Kevin 

bergabung sehingga rata-rata berat badan 

mereka 30 kg. Berapakah berat badan 

Kevin? 

 

2. Diar ingin membuat kubus dari kertas 

dengan panjang rusuk 11 cm, Luas kertas 

yang diperlukan adalah ... 

 

3. Sebuah kerangka berbentuk balok 

berukuran 6 cm × 5 cm × 4 cm. Panjang 

kawat yang dibutuhkan ... cm 

 

4. Nilai dari 9 + 9 × 9 – 9 : 9 adalah ... 

 

5. Temukan angka terakhir dari bilangan 777 

 

6. Budi membeli 10 buah peti buah Apel 

dengan total berat 1
1

2
 ton. Berat peti 

seluruhnya 2% dari berat total. Berat 

apelnya saja ... kuintal 

 

7. Jika x dan y adalah bilangan bulat yang 

diambil dari himpunan (1, 2, 3, 5, 10), 

berapakah nilai terbesar dari 
𝑥

𝑦
 + 

𝑦

𝑥
 ? 

 

8. Rata-rata dari lima belas bilangan asli 

yang berurutan adalah 15. Berapakah rata-

rata dari lima bilangan yang pertama? 

 

9. Jika 2 # 4 = 8 ; 4 # 2 = 18, dan 3 # 1 = 10, 

berapakah 3 # 4? 

 

10. Sebuah buku tergeletak dalam keadaan 

terbuka di atas meja. Jika bilangan yang 

menunjukkan kedua halaman yang 

terbuka itu dikalikan, hasilnya adalah 

1190. Pada halaman berapakah buku 

tersebut terbuka? 

 

11. Sebuah bilangan terdiri dari bilangan-

bilangan 6, 7, dan 8 dalam urutan acak. 

Bilangan tersebut dapat dibagi 8. Bilangan 

berapakah itu? 

 

12. Apabila x : y = 7 : 9 dan y : z = 5 : 4, 

tentukan x : y : z ! 

 

13. Berapa banyak bilangan dua angka yang 

berbeda yang dapat dibentuk dari angka-

angka 1, 2, 3, 4, dan 5? 

 

14. Ada dua buah dadu yang masing-masing 

bertuliskan angka 1 sampai 6. Berapa 

kemungkinannya seseorang yang 

melempar kedua dadu tersebut akan 

memperoleh jumlah angka 8? 

15. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

delapan pekerja dalam waktu sembilan hari. 

Berapa hari yang dibutuhkan oleh 12 pekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama? 

 

16. Elisa dan Bobi, masing-masing ingin 

membeli sebuah penggaris yang persis sama, 

tetapi uang Elisa kurang Rp. 2.200,00, 

sedangkan uang Bobi kurang Rp. 300,00. 

Jika mereka menggabungkan uang mereka. 

Ternyata uang mereka tetap kurang untuk 

membeli sebuah penggaris itu. Berapa 

maksimal harga penggaris itu jika harga 

penggaris merupakan kelipatan Rp. 100,00? 

 

17. Sebuah buku memiliki halaman-halaman 

berurutan dari bilangan 1 – 500. Berapa 

banyak halaman yang mengandung angka 5 

tetapi bilangannya tidak habis dibagi 5? 

 

18. Aku adalah sebuah bilangan. Jika 2
1

2
 kali aku 

ditambah 6, hasilnya sama dengan 3 kali aku. 

Berapakah aku? 

 

19. Sebuah jam memiliki jarum pendek yang 

panjangnya 14 cm dan jarum panjangnya 21 

cm. Berapa jauh jarak yang ditempuh oleh 

masing-masing ujung jarum selama 24 jam? 

 

20. Hari apakah hari kemarin, jika lima hari 

sebelum besok lusa adalah hari Rabu? 

 

21. Perbandingan usia Jihan dan Linda tahun ini 

= 4 : 7. Dua puluh lima tahun yang akan 

datang, perbandingannya menjadi 3 : 4. 

Berapa usia Linda tahun ini? 

 

22. Di sebuah pabrik, jumlah pegawai laki-laki 

berkurang 20% menjadi 400 orang, dan 

jumlah pegawai perempuan berkurang 10% 

menjadi 450 orang. Berapa total persentase 

penurunan jumlah pegawai di pabrik 

tersebut? 

 

23. Terdapat dua buah bilangan. Jumlah kedua 

bilangan itu sama dengan 50. Jumlah dari 
1

4
 

bilangan pertama dengan 
2

3
 bilangan kedua 

sama dengan 25. Bilangan-bilangan 

berapakah itu? 

 

24. Apabila bilangan desimal berulang 0,272727 

... diubah menjadi bentuk pecahan, maka 

bentuk paling sederhana dari pecahan itu 

adalah ... 

 

25. Arman memiliki 240 butir telur ayam, tetapi 
1

16
 bagian telur-telur itu sudah busuk. Arman 

berhasil menjual 
4

5
 bagian dari telur yang 



masih bagus. Berapa banyak telur yang masih 

bagus yang belum terjual? 

 

26. Terdapat dua buah penggaris. Panjang 

penggaris A sama dengan 
4

3
 panjang 

penggaris B. Jika penggaris A lebih panjang 

8 cm dari penggaris B, Berapa panjang 

penggaris A? 

 

27. Bu Desi pandai sekali memanggang kue. Ia 

memerlukan waktu 5 menit untuk 

memanggang 1 sisi kue dan 5 menit juga 

untuk memanggang sisi sebaliknya. Wajan 

yang digunakan bu Desi hanya dapat 

memanggang 2 potong kue sekaligus. Berapa 

menit waktu tersingkat untuk memanggang 3 

potong kue? 

 

28. Terdapat suatu pecahan. Pembilangnya 5 

lebih kecil daripada penyebutnya. Jika 1 

ditambahkan kepada pembilang dan 

penyebut, maka pecahannya menjadi 
2

3
. 

Berapakah pecahan tersebut? 

 

29. Rata-rata 15 siswa yang mengikuti ujian 

matematika adalah 90. Nilai maksimum yang 

mungkin diperoleh pada ujian tersebut adalah 

100. Berapakah nilai terendah yang mungkin 

dicapai oleh siswa-siswa tersebut? 

 

30. Perbandingan uang Anis : Aris : Anto = 3 : 5 

: 7. Jika uang Anis Rp. 12.000,00 maka uang 

mereka seluruhnya adalah ... 

 

31. Andaikan kamu menggulingkan dua buah 

dadu sebanyak 36 kali. Kira-kira berapa 

kalikah kamu memperoleh jumlah 7? 

 

32. Harga 1 kg beras Rp. 3.200,00. Jika Ibu 

mendapatkan 15 kg beras dan masih tersisa 

uang di tangan Ibu Rp. 42.000,00 maka 

jumlah uang Ibu mula-mula adalah ... 

 

33. Jika umur Amir tiga tahun yang lalu 12 tahun, 

maka perbandingan umur Amir sekarang 

dengan 6 tahun yang akan datang adalah ... 

 

34. Suatu proyek dapat diselesaikan oleh Amir 

sendirian dalam waktu 1,5 tahun atau oleh 

Beni sendirian dalam waktu 1 tahun, atau 

oleh Coki sendirian dalam waktu 9 bulan. 

Bila proyek itu mereka kerjakan bersama, 

berapa lamakah akan selesai? 

 

35. Tahun ini usia Conan habis dibagi 3. Tahun 

depan usianya akan habis dibagi 5, 

sedangkan dua tahun lagi usia Conan akan 

habis dibagi 13. Carilah usia Conan 5 tahun 

lagi!.  

36. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 

delapan pekerja dalam waktu 9 hari. Berapa 

hari yang dibutuhkan oleh 12 pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang sama? 

 

37. Sebuah perahu hanya dapat mengangkut 36 

orang dewasa atau 48 orang anak. Pada suatu 

hari sudah ada 24 orang dewasa yang akan 

diangkut. Ada berapa orang anak lagi paling 

banyak yang dapat ikut pada hari itu? 

 

38. Sebuah meja berbentuk persegi panjang 

berukuran panjang 1,2 m dan luas 0,84 m2 . 

Maka lebar persegi panjang tersebut ... cm. 

 

39. Raya memiliki 13 lembar uang ratusan, 25 

keping uang lima puluhan dan 18 keping 

uang dua puluh limaan. Jika ditukar denga 

uang ribuan maka Raya akan menerima ... 

lembar. 

 

40. Beni membeli sandal seharga Rp. 16.000,00. 

Jika ia mendapatkan potongan harga sebesar 

5% maka ia harus membayar sebesar ... 

 

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

 

42. Bilangan bulat yang mendekati nilau 
3

2
 ×

 
4

9
+  

7

2
 adalah ... 

 

43. 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? 

 

44. Pada gambar jaring-jaring kubus di bawah, 

angka berapa yang berhadapan dengan angka 

0 ? 

  

 

 

 

 

 

45. Pak Banu memiliki 3 buah sepeda dan 7 buah 

becak. Ia ingin mengganti semua rodanya. 

Berapa jumlah roda yang harus dibelinya ? 

 

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

Berapa botol yang dapat dibeli Hasna jika ia 

mempunyai uang Rp. 25.000,00 ? 

 

47. 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? 



48. Hari ini usia Winda 
1

4
 dari usia ayahnya. Jika 

usia ayahnya sekarang 36 tahun, berapa usia 

Winda tahun depan? 

 

49. Sebuah peta memiliki skala 1 : 1.000.000. 

jarak dua kota pada peta tersebut 3,5 cm. 

Berapa jarak sebenarnya kedua kota tersebut 

? 

 

50. Ira memiliki seutas tali yang panjangnya 64 

meter. Ia ingin membentuk sebuah bangun 

datar yang mempunyai luas sebesar mungkin. 

Bentuk apakah yang sebaiknya ia pilih ? 

 

51. Sebuah piramida berbentuk seperti gambar di 

bawah ini. Berapa banyak kubus yang 

digunakan untuk membentuk piramida 

tersebut? 

 
 

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

kwintal dan 150 kg. Jumlah gamping yang 

dibeli ayah ... kg 

 

53. 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? 

 

54. Pak Parto mempunyai sawah yang bentuk 

dan ukurannya seperti gambar berikut. Luas 

sawah Pak Parto adalah ... m2 
  

 

 

 

 

 

 

 

55. 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? 

 

56. Nilai matematika dalam ualangan Cita 

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

Nilai rata-rata ulangan matematika Cita 

adalah ....  

 

57. Panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 24 cm, 10 

cm, dan 26 cm. Luas segitiga tersebut adalah 

... cm2 

58. Panjang sisi sebuah segitiga sama sisi adalah 

20 cm. Jika suatu persegi mempunyai keliling 

yang sama dengan segitiga tersebut, tentuka 

luas persegi tersebut! 

 

59. 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 .... 

 

60. Ibu membeli 200 butir telur. Dalam 

perjalanan pulang, 5% telurnya pecah. Ketika 

tiba di rumah, didapatinya bahwa 10 butir 

telur ternyata busuk, lalu yang busuk 

dibuang. Berapa % sisa telurnya sekarang? 

 

61. Usia Ibu 32 tahun. Perbandingan usia Ibu 

dengan Ayah = 4 : 5. Berapa jumlah usia Ibu 

ditambah usia Ayah lima tahun yang akan 

datang? 

 

62. Hasil dari 
1

2
−

1

3
+

1

4
−

1

5
+

1

6
 = .... 

 

63. Wina memiliki 4 buah kartu permainan yang 

masing-masing bertuliskan angka 5, 4, 6, dan 

8. Wina menyusun sebuah bilangan terbesar 

yang dapat dibuatnya dari keempat kartu itu, 

kemudian adiknya, Wini, menyusun sebuah 

bilangan terkecil dari keempat kartu itu. 

Berapa selisih bilangan milik Wina dan 

Wini? 

 

64. Ubahlah bentuk desimal 0,64 menjadi bentuk 

pecahan yang paling sederhana 

 

65. Temukan bilangan yang hilang dalam barisan 

1, 2, 3, 6, 11, 20, ___ , 68 

 

66. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan 

untuk membuat rangka balok berukuran 10,8 

cm × 7,2 cm × 3,6 cm? 

 

67. Harga sebuah buku Rp. 10.000,00 dan harga 

sebuah pensil 
1

4
 kali harga buku. Berapa total 

harga 3 buku dan 6 pensil? 

 

68. Pak Joko memiliki 600 ekor ayam. Pada 

suatu hari, ayamnya mati 150 ekor karena flu 

burung. Berapa persen ayam pak Joko yang 

mati? 

 

69. Ibu Guru ingin memberikan pada 7 muridnya 

masing-masing 15 kue. Namun kue yang 

dimiliki ibu Guru kurang 7 buah. Berapa 

jumlah kue yang dimiliki ibu Guru? 

 

70. Jika kemarin adalah hari Rabu, hari apakah 

dua hari setelah lusa? 



71. Angka satuan dari : 

2 × 22 × 222 × 2222 adalah .... 

 

72. Diketahui A : B = 1 : 3 ; dan B : C = 2 : 3. 

Berapakah A : C ? 

 

73. Sebuah persegi mempunyai panjang diagonal 

10 cm. Tentukan luas persegi tersebut .... 

 

74. Sebuah buku terdiri dari 420 halaman. Saya 

telah membaca 
5

7
 bagian buku tersebut. 

Berapa halaman sisanya yang belum saya 

baca? 

 

75. Jumlah usia anggota sebuah klub sepak bola 

adalah 221 tahun. Jika ada 13 orang anggota 

klub tersebut, berapa rata-rata usia mereka? 

 

76. Ubahlah bentuk desimal 0,64 menjadi bentuk 

pecahan yang paling sederhana ? 

 

77. Temukan bilangan yang hilang dalam barisan 

1, 2, 3, 6, 11, 20, ___ , 68 

 

78. FPB dari 18, 24 dan 32 adalah .... 

 

79. Berapa panjang kawat yang dibutuhkan 

untuk membuat rangka balok berukuran 10,8 

cm × 7,2 cm × 3,6 cm? 

 

80. Harga sebuah buku Rp. 10.000,00 dan harga 

sebuah pensil 
1

4
 kali harga buku. Berapa total 

harga 3 buku dan 6 pensil? 

 

81. Pak Joko memiliki 600 ekor ayam. Pada 

suatu hari, ayamnya mati 150 ekor karena flu 

burung. Berapa persen ayam pak Joko yang 

mati? 

 

82. Ibu Guru ingin memberikan pada 7 muridnya 

masing-masing 15 kue. Namun kue yang 

dimiliki ibu Guru kurang 7 buah. Berapa 

jumlah kue yang dimiliki ibu Guru? 

 

83. Jika kemarin adalah hari Rabu, hari apakah 

dua hari setelah lusa? 

 

84. Diketahui A : B = 1 : 3 ; dan B : C = 2 : 3. 

Berapakah A : C ? 

 

85. Sebuah persegi mempunyai panjang diagonal 

10 cm. Tentukan luas persegi tersebut. 

 

86. Sebuah buku terdiri dari 420 halaman. Saya 

telah membaca 
5

7
 bagian buku tersebut. 

Berapa halaman sisanya yang belum saya 

baca? 

 

87. Jumlah usia anggota sebuah klub sepak bola 

adalah 221 tahun. Jika ada 13 orang anggota 

klub tersebut, berapa rata-rata usia mereka? 

 

88. Bedu membeli seperangkat komputer 

seharga Rp. 4.000.000,00. Karena ada 

kebutuhan yang mendadak, satu bulan 

kemudian komputer tersebut dijual Rp. 

3.500.000,00. Berapa persen kerugian yang 

diderita Bedu? 

 

89. Harga satu lusin mangkok adalah Rp. 

30.000,00. Ibu ingin membeli 10 buah 

mangkok. Berapa uang yang harus Ibu 

keluarkan? 

 

90. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam 

waktu 30 hari oleh 15 orang pekerja. Jika 

pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 

sepuluh hari, berapakah banyak pekerja yang 

dibutuhkan? 

 

91. Perhatikan gambar di bawah. Besar sudut 

QPR adalah ... 

  

 

 

 

 

 

92. Rata-rata dari data 3, 5, 9, 6, 7, 6, 4, 4, 6, 5, 

5, 10, 6, 3, 8 adalah .... 

 

93. Perhatikan trapesium di bawah. Jika CD = 15 

cm dan DE = 12 cm, maka panjang BC = .... 

 

 

 

 

 

 

94. Suatu peta mempunyai skala 1 : 1.500.000. 

jika jarak 2 buah kota dalam peta adalah 3,2 

cm, berapakah jarak dua kota tersebut yang 

sebenarnya? 

 

95. Dalam suatu gedung terdapat 20 kursi pada 

baris pertama dan setiap baris berikutnya 

memuat 2 kursi lebih banyak. Banyaknya 

kursi pada baris ke 20 adalah .... 

 

96. Jika CD = 12 cm dan BD = 5 cm. Maka 

keliling segitiga ABC di bawah ini adalah ... 

  

 

 

 

 

 

 



97. Jika A : B = B : C = C : D = D : E = 1 : 2 

Tentukan perbandingan B : D ? 

 

98. Kawat sepanjang 739 cm akan dibuat 

beberapa buah jaring-jaring balok yang 

memiliki ukuran 10 cm × 7 cm × 3,5 cm. 

Beberapa buah jaring-jaring balok dapat 

dibuat dari kawat tersebut. Berapa sisa 

kawat yang digunakan? 

 

99. Jika panjang AC = 26 cm, 

PQ = 5 cm dan AB = 10 cm, 

Maka luas trapesium ABPQ adalah ... cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Harga 3 buah buku dan 2 buah pensil Rp. 

3.000,00. Sedangkan harga 2 buku dan 5 

buah pensil Rp. 3.100,00. Selisih harga 1 

buah buku dengan 1 buah pensil adalah .... 

 

101. Sisi dari suatu bujur sangkar bertambah 

30%. Berapa persen perubahan luas persegi 

tersebut? 

 

102. Kecepatan terbang seekor lebah 

dipengaruhi oleh kecepatan angin. 

Kecepatan lebah dapat mencapai 20 km/jam 

apabila arah geraknya searah dengan arah 

angin. Namun, apabila arah geraknya 

berlawanan arah dengan arah angin, maka 

kecepatan lebah itu 12 km/jam. Kecepatan 

angin adalah ... km/jam. 

 

103. Bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 

250 adalah ... 

104. 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? 

 

105. 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? 

 

106. 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? 

 

107. Jaring-jaring dadu Permainan Alam Raya 

tampak seperti gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

Ada 3 pasangan angka yang letaknya saling 

berhadapan. Angka berapa yang letaknya 

berhadapan dengan angka 8? 

 

108. Tentukan bilangan berikutnya dari pola 

bilangan di bawah ini : 

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

 

109. Sebuah bangunan kuno berusia 
1

4
 abad 

ditambah 4 windu ditambah 3 dasawarsa. 

Berapa tahun usia bangunan tersebut? 

 

110. Juno memiliki sebuah kelereng. Diberikan 
2

5
 

nya kepada Bimo. Sekarang kelereng Juno 

tinggal 12 butir. Berapa jumlah kelereng 

Juno mula-mula? 

 

111. Aku adalah bilangan satu angka yang 

nilainya terbesar. Kalikan aku dengan 4. 

Lalu kurangkan dengan bilangan puluhan 

terkecil. Berapakah hasilnya? 

 

112. Jika diketahui luas suatu persegi kecil 

adalah 4 cm2 , tentukan keliling bangun di 

bawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

113. Sebuah prasasti kuno ditulis pada tahun 

XCIV bercerita bahwa pada saat prasasti 

dibuat, raja mereka berusia XLV tahun. 

Pada tahun berapa raja mereka lahir? 

 

114. Sebuah bilangan mempunyai tepat 8 faktor. 

Dua diantaranya adalah 22 dan 33. Bilangan 

berapakah itu? 

 

115. 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? 



116. Jika 

2 B 3 7 

A 6 2 C + 

8  4  6 5 

Tentukan nilai A + B + C ! 

117. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir 

pada gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. 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? 

 

119. Disebuah pertandingan balapan kuda, ada 

220 telinga dan ada 260 kaki. Berapa selisih 

jumlah kuda dan jumlah orang pada 

pertunjukan tersebut? 

 

120. 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? 

 

121. Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan 

angka 1, 2, 3, 4, dan 5, supaya pernyataan 

matematika berikut menjadi benar ! 

 

          ×          +          ×           –          = 17 

 

Huruf A mewakili angka .... 

 

122. Tentukan banyak perseginya persegi pada 

gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

123. 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? 

 

124. 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? 

 

125. 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? 

 

126. Perhatikan pola bangun simetris di bawah 

ini ! 

 

 

 

 

Berapa selisih antara jumlah persegi yang 

diarsir dan jumlah persegi yang tidak diarsir 

pada pola ke-enam ? 

 

127. 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 

 

128. Ada sejumlah siswa yang mendaftar ekstra 

kurikuler pencak silat. 40%-nya adalah 

siswa laki-laki. Setelah berjalan selama 

sebulan, ternyata 
1

3
 dari peserta perempuan 

mengundurkan diri, tetapi ada 30 siswa 

laki-laki lagi yang bergabung. Sekarang, 

perbandingan peserta laki-laki dengan 

perempuan menjadi 4 : 1. Berapa jumlah 

peserta mula-mula? 

 

129. Sebuah segi lima (pentagon) digambarkan 

di atas kertas. 

Buatlah garis-garis diagonal dari setiap titik 

sudutnya. Berapa banyak segitiga yang 

terbentuk? 

 

130. Terdapat 27 siswa di sebuah kelas. Ibu guru 

meminta mereka berhitung berurutan mulai 

1 sampai 27. Siswa yang mendapat angka 

kelipatan 3 harus berdiri. Setelah selesai, 

siswa yang masih duduk diminta berhitung 

lagi berurutan mulai angka 1. Siswa yang 

mendapat angka kelipatan 3 harus berdiri. 

Sekarang, berapa orang yang masih duduk? 


